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DEPUTADOS	
iniciativas de um orçamento participativo. Foi um

MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	M mas Gerais viveu, nesta década de 90, as primeiras

PRESIDENTE ANOERSON ADALITO	 experimento inédito no País e, desde 1993, quando
1-VICE-PRESIDENTE J05Ê BRAGA	 foi realizada a primeira audiência pública para
22VICEPRESIDENTE DURVAL ÁNGa0	 debater e estabelecer prioridades para o Orçamento

19-SECRETÁRIO D11.ZON MELO	 do Estado, muita coisa mudou. O próprio modelo de audiências
22-SECRETARIO GIL PEREIRA públicas foi sendo, ao longo da década, aperfeiçoado pela Assembléia

CORREGEDOR ANTÔNIO JÚLIO	 Legislativa - seu principal idealizador - até a última versão, em
CORREGEDOR MAURI TORRES	 1997.
SUBSTITUTO Com as eleições de 1998 e a posse do novo governo, um outro modelo

de orçamento participativo foi proposto pelo Executivo e
implementado em parceria com o Legislativo. As negociações para
se chegar a esse novo formato, as propostas hierarquizadas nas 18
assembléias regionais e as expectativas em relação a essa segunda
etapa do processo de democratização do planejamento no Estado são
temas da reportagem de capa desta edição da Revista do Legislativo.
Ainda sobre o assunto, o prefeito de Belo Horizonte no período de 1993
a 1996, Patrus Ananias, faz uma reflexão sobre a experiência do
orçamento participativo na Prefeitura de Belo Horizonte e o deputado• revista do legislativo

Publicação da Assembléia Legislativa do Estado	
federal pelo PCdoB, Sérgio Miranda, analisa o Orçamento da União

de Minas Gerais. Conselho Editorial: José	para 1999, os avanços e recuos do governo Fernando Henrique
Geraldo Prado (Diretor de Informação e	Cardoso.
Comunicação), M y riam Costa de Oliveira	Outro destaque desta edição da Revista do Legislativo é o fenômeno(Responsável pela Área de Projetos
Institucionais), Luiz Antônio R. Freitas	do desemprego. Este foi um dos temas trabalhados pelo Legislativo
(Responsável pela Área de Comunicação Social),	mineiro neste ano, com a realização do Seminário Legislativo
Patrícia Duarte (Coordenadora de Jornalismo),
Itália Fausta Grisolia (Coordenadora de	"Desemprego e Direito ao Trabalho". Depois de reuniões em dez
Comunicação Visual). Editor Responsável: Luiz	regiões do Estado, a plenária final do seminário reuniu quase 800
Antônio R. Freitas - SJPMG - 4.345. Editores
Executivos: Francisco de Morais Mendes e	pessoas em Belo Horizonte, para debater e votar o documento final,
Lúcio Pérez. Revisão: Izabela Moreira e	que, agora, está sendo encaminhado a diversos setores da sociedade.
Margareth Magalhães. Arte: Mauro Lúcio de	Em artigo assinado, o professor Márcio Pochman, da Unicamp, que
Paula. Impressão/acabamento: Gerência de
Reprografia e Transportes: Lenilson Vieira de	participou da abertura das regionais e da assembléia final do
Souza (Coordenador) Gilberto M. Machado e	seminário legislativo, traça um perfil do desempregado no Brasil e
Júlio R. Chaves, mostra como este tem mudado conforme se alteram também as

variáveis que influem, com maior impacto, na formação dos índices
de desemprego no Brasil.

Endereço	 Ainda nesta edição da Revista do Legislativo, um estudo de caso
Rua Rodrigues Caldas, 30— Sala 7	 analisa o processo de avaliação de políticas públicas na França e
CEP 30190-921 —Tel: (031)290-7800	outro, o princípio da razoabilidade dos atos do poder público.
Fax: (031) 290-7811 - B  - MG

	

	 Acompanha ainda esta edição um suplemento especial, com a
íntegra da monografia premiada em 1998, pela Escola do Legislativo,

Assembléia na Internet:	com a menção honrosa, sobre o processo legislativo e o sistema de
http:/Iwww.almg.gov.br	comissões.
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Orçamento Participativo:

a construção da cidadania

O processo de montagem do Orçamento Participativo
(OP) não foi nada fácil. Desde a posse do novo governo

e das primeiras reuniões, houve um intenso debate
entre os Poderes Executivo e Legislativo para definir o

seu formato, mas o resultado final é positivo

Jorge Pôssa
Jornalista da Alemg

Q
uem observasse o en-
tusiasmo das mais de
800 pessoas no giná-
sio do Sesc de
Paracatu, no último

dia 20 de agosto, não podia imagi-
nar o longo caminho percorrido e
as dificuldades vencidas antes da-
quela que era a primeira das 18 as-
sembléias regionais do Projeto
�Construindo o Orçamento
Participativo�. Mas, para satisfação
� e, até certo ponto, surpresa � dos
técnicos e representantes do Exe-

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
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cutivo e do Legislativo presentes,
lá estavam 146 delegados de 30
municípios do Noroeste mineiro,
debatendo, num clima de otimismo,
os principais problemas e as
potencialidades da região.

Aos delegados, juntavam-se ve-
readores, líderes comunitários, po-
líticos, dirigentes de órgãos públi-
cos e de associações microrregionais
de municípios, empresários, sindi-
calistas e curiosos. Barulhentos, al-
gumas dezenas de estudantes apro-
veitavam a presença de deputados
e autoridades estaduais naquela ci-
dade de 70 mil habitantes a cerca
de 500 quilômetros de Belo Hori-
zonte, para realizarem uma mani-
festação em defesa da universida-
de pública. Animados, como con-
vém aos jovens, ajudavam a com-
por um quadro de festa democráti-
ca na reunião daquela sexta-feira.

O coordenador dos trabalhos foi
o líder do Governo na Assembléia,
deputado Alberto Pinto Coelho
(PPB), que destacou a importância
da parceria entre os dois poderes
no projeto do OP: �A participação
da Assembléia é fundamental por
causa da experiência do Legislativo
com a mobilização das comunida-
des, adquirida com as Audiências
Públicas Regionais�. O secretário de
Estado do Planejamento e Coorde-
nação Geral, Manoel Costa, também
comemorou o sucesso da primeira
assembléia do OP: �Inauguramos
uma nova era no planejamento es-
tadual. Com assembléias como essa,
poderemos ter uma visão macro do
Estado, regionalizada e sub-
regionalizada�. A democratização da
elaboração orçamentária, propicia-
da pelo Orçamento Participativo, foi
saudada pelo prefeito de Várzea da
Palma, Arnaldo de Souza: �Esta é a
maneira mais democrática e inteligen-
te de o governo do Estado resolver
os problemas da nossa região�.

Depois de nove horas de reu-
nião, em que, apesar do calor, a
grande maioria das pessoas não ar-

redou pé do ginásio do Sesc, os
delegados elegeram as prioridades
da Região Noroeste de Minas com
relação ao orçamento do Estado. Por
90 votos, escolheram, como reivin-
dicação número um, a implantação
de um programa de manejo das sub-
bacias do Alto e Médio São Francis-
co. �Com a proteção das sub-bacias,
estamos protegendo toda a popula-
ção, porque não adianta construir
hospitais, usinas hidrelétricas, asfalto
e escolas se você não preserva o
que gera a energia, que são as
águas�, analisou Sanderson Morais,
delegado de São Gonçalo do Abaeté.

Visão regional � O caráter regio-
nal da demanda, destacado como
fator positivo e demonstração de
amadurecimento político e de que
o espírito do OP havia sido bem
assimilado pelas lideranças da re-
gião, também aparece nas demais
propostas priorizadas. Em segundo
lugar, com 86 votos, ficou o pedido
de extensão da rede elétrica rural
nos municípios do Noroeste; em ter-
ceiro, com 82 votos, a implantação
de universidade estadual que aten-
da à região; em quarto, com 59 vo-
tos, o asfaltamento da estrada que
liga Arinos a Brasília e da rodovia
Arinos � Bonfinópolis; e, em quin-
to lugar, a construção de um hospi-
tal regional equipado com UTI e
hemocentro. Foram listadas, ainda,
outras 32 demandas, das 84 propos-
tas que haviam sido previamente
selecionadas na etapa anterior do
OP, das reuniões municipais. �Con-
seguimos, em todas as prioridades,
colocar a unanimidade de todos os
grupos de debates�, ressaltou o pre-
feito de Burit is, José Vicente
Damascento. �As cinco prioridades
eleitas aqui, na assembléia de
Paracatu, estão sintonizadas com o
que nós acreditamos, porque o cu-
nho de todas elas é a preocupação
regional. Estamos trabalhando, de
forma definitiva, para que essa vi-
são regional seja acolhida pelo con-

junto das lideranças da nossa re-
gião�, analisou o prefeito anfitrião,
Almir Paraca, do PT.

O deputado federal Virgílio Gui-
marães (PT) e os líderes do PMDB
e do PT na Assembléia, deputados
Antônio Andrade e Rogério Correia,
respectivamente, também presentes,
enfatizaram que o sucesso da ini-
ciativa iria depender da participa-
ção das comunidades e da cobran-
ça dos delegados eleitos nas assem-
bléias, para que as obras decididas
sejam feitas e as prioridades do or-
çamento estadual sejam, realmente,
aquelas escolhidas pelo povo de
cada região. �O Noroeste está to-
mando vida. Agora, trata-se de mo-
bilizar o Poder Executivo, o Poder
Legislativo, as prefeituras e as lide-
ranças locais, para que as decisões
transformem-se em realidade�, con-
cordou o secretário adjunto do Pla-
nejamento, Milton Tavares. �O mais
importante é que, desta vez, parte
justamente do Executivo, do poder
responsável pela execução do Or-
çamento, a intenção de fazer o Or-
çamento por intermédio da partici-
pação popular�, declarou o presi-
dente da Assembléia Legislativa,
deputado Anderson Adauto (PMDB),
também presente à reunião de
Paracatu. Este foi o quadro da pri-

Itamar Franco prometeu, na campanha
de 1998, implantar o Orçamento

Participativo em Minas Gerais

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA
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meira assembléia regional do Pro-
jeto �Construindo o Orçamento
Participativo�.

Críticas e desconfianças � De 27
de agosto, em Divinópolis, a 12 de
novembro, em Belo Horizonte, ou-
tras 17 assembléias foram realiza-
das em todas as regiões de Minas.
Mas o retrato nem sempre foi o
mesmo daquele de Paracatu. Em al-
gumas, as queixas e críticas com
relação ao não-cumprimento de con-
vênios relativos às Audiências Pú-
blicas Regionais de 1997 deram o
tom dos debates. Não faltaram co-
branças e discursos revelando um
certo sentimento de descrença, de
desconfiança com relação à
efetivação das propostas priorizadas.

�Quero ver se agora também não
vai ser do mesmo jeito, se é para
valer�, foi uma frase que se ouviu,
em tom de desafio, em quase todas
as reuniões. Em outras assembléias,
como a de Juiz de Fora, terra do
governador, não faltaram críticas à
ausência de membros do primeiro
escalão do governo. Mas, em todos
os encontros, sobraram elogios à
iniciativa do OP e ao exercício de
cidadania que era a discussão do
orçamento fora das quatro paredes
de gabinetes fechados. A presença
de técnicos das diversas áreas de
governo para avaliar, com prefei-
tos, presidentes de associações
microrregionais e delegados, a via-
bilidade prática das propostas aju-

dou a dar a credibilidade que tinha
faltado nas edições anteriores das
Audiências Públicas, permitindo que,
nas 18 assembléias, fossem
priorizadas demandas de caráter efe-
tivamente regional.

O difícil processo de
construção do OP

O processo de construção do Or-
çamento Participativo, principalmen-
te no que diz respeito à parceria en-
tre Executivo e Legislativo, não foi
nada fácil, e os obstáculos que tive-
ram que ser superados não foram
poucos. Na campanha eleitoral, em
1998, Itamar Franco prometeu: �Va-
mos implantar o Orçamento
Participativo em Minas Gerais�. Para

OProjeto �Construindo o Or-
çamento Participativo� é
definido pelo regulamen-

to como programa de gestão es-
tratégica de governo, coordenado
pela Seplan e pela Assembléia
Legislativa, tendo como referên-
cias a participação popular e a
construção do exercício da cida-
dania. Ao final, o processo resul-
tará na constituição do Conselho
Estadual do Orçamento Parti-
cipativo, que acompanhará, com
os órgãos setoriais de governo, a
execução das definições da Ple-
nária estadual. As discussões acon-
tecem em três etapas: reuniões
municipais, assembléias regionais
e plenária estadual.

Nas reuniões municipais, aber-
tas a todos os cidadãos acima de
16 anos, as reivindicações foram
discutidas dentro dos temas saú-
de, educação, meio ambiente, de-
senvolvimento econômico-social
sustentável e infra-estrutura. Os
participantes elegeram três pro-

postas prioritárias, observando os se-
guintes critérios: ser de competên-
cia do Estado, apresentar potencial
de geração de emprego e renda,
ter impacto regional, valorizar as
potencialidades regionais e possi-
bilitar parcerias com o setor privado,
instituições governamentais e não go-
vernamentais. Ainda na etapa muni-
cipal, foram eleitos os delegados po-
pulares em número proporcional à
população, variando de dois (muni-
cípios com até 10 mil habitantes) a
60 (mais de um milhão de habitan-
tes). Além dos delegados populares,
eram delegados natos o prefeito e o
presidente da Câmara Municipal. O
quórum para a realização das reuni-
ões variava de 20 pessoas (cidades
com menos de 10 mil habitantes) a
300 (mais de um milhão).

Nas assembléias regionais, reali-
zadas em 18 cidades-pólo de todas
as regiões do Estado, além dos de-
legados municipais, tiveram direito
a voto os secretários executivos das
associações microrregionais de mu-

nicípios e membros da comunida-
de científica, indicados por suas
instituições, na proporção de 5%
do total de delegados da região.
Em cada assembléia, os participan-
tes elegeram as prioridades para
a região e os delegados regionais
do OP à plenária estadual, na pro-
porção de um por 15 delegados
municipais, no caso das Regiões
Norte e Jequitinhonha/Mucuri, e
de um por 25, para as demais re-
giões. As prioridades escolhidas
foram encaminhadas aos órgãos
setoriais do governo, para serem
avaliadas quanto às possibilidades
de atendimento por meio de re-
cursos próprios, parcerias e ou-
tras fontes de financiamento.

Na terceira e última etapa do
OP, a plenária estadual, caberia aos
participantes discutir e hierarquizar
as definições aprovadas nas as-
sembléias regionais, além de ele-
ger o Conselho Estadual do Orça-
mento Participativo, com três re-
presentantes por região.

Regulamento do Orçamento Participativo

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA
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muitos, adversários ou não, era ape-
nas uma promessa de campanha, com
o objetivo de seduzir o PT. Afinal, o
partido tem no OP uma de suas mais
caras bandeiras nacionais. Para con-
quistar o apoio dos petistas numa dura
disputa contra Eduardo Azeredo, no
segundo turno, o então candidato
Itamar já havia acenado outras duas
bandeiras: implantar a Bolsa-Escola e
adotar o Programa Saúde para Todos
semelhante ao da Prefeitura de Betim.

Passadas as eleições e sagrado
vencedor, Itamar declarou que o
Orçamento Participativo era mesmo
para valer e que seria implantado
ainda no seu primeiro ano no Palá-
cio da Liberdade. E mais, disse que
gostaria de ver o projeto sendo ela-
borado em parceria com os Pode-
res Executivo e Legislativo.

Parceria � A negociação começou,
de fato, no início de fevereiro. Foi
quando a Assembléia tomou a ini-
ciativa e formou uma comissão de
deputados e funcionários para dis-
cutir, com a Seplan, a parceria na
construção do OP. Faziam parte des-
sa comissão os deputados Durval
Ângelo, do PT, 2o-vice-presidente
da Assembléia; e Gil Pereira, do
PPB, 2o-secretário, ambos no segun-
do mandato.

A comissão era integrada, ainda,
pelo ex-prefeito da Capital e então
presidente estadual do PT, Patrus
Ananias, servidor concursado da
Assembléia e responsável pela im-
plantação do OP em Belo Horizon-
te; e por outros servidores com ex-
periência � teórica e prática � acu-
mulada de quatro edições das Au-
diências Públicas Regionais, inicia-
tiva pioneira da Assembléia de Mi-
nas, iniciada em 1993, que, até en-
tão, era o que havia de mais avan-
çado no País em termos de demo-
cratização de um orçamento esta-
dual. O papel dessa comissão não
era nada fácil: costurar, em nome
da Assembléia, a participação do
Legislativo na formulação do OP.

Do outro lado,  o t ime da
Seplan, constituído por uma equi-
pe de técnicos sob a direção do
secretário Manoel Costa e do se-
cretário adjunto Milton Tavares
Campos. Manoel Costa, ex-depu-
tado federal pelo PMDB de 1983
a 1987, atualmente no PDT e um
dos homens de conf iança de
Itamar no secretariado; e Milton
Tavares, economista, ex-secretá-
rio da Fazenda e da Indústria e
Comércio de Betim e parte da cota
do PT nos primeiros escalões do
governo estadual, indicado para o
cargo por influência do prefeito
Jésus Lima, de Betim, com a mis-
são específica de implantar o OP
no Estado.

Os primeiros contatos revelaram,
claramente, que seria preciso muita
conversa e habilidade política para
se chegar a um acerto entre as duas
equipes. A maioria dos técnicos da
Seplan defendia que o Executivo,
�pai da idéia�, é quem deveria ban-
car a implantação do OP, sem o
Legislativo. As delegações dos dois
poderes fizeram uma grande e de-
cisiva reunião nos dias 23 e 24 de
fevereiro. Participaram, também,
representantes das prefeituras do PT
que tinham alguma experiência na
implantação de Orçamentos

Participativos, especialistas em ma-
téria orçamentária da Seplan e téc-
nicos da Assembléia.

Durante dois dias inteiros, na
sede da Fundação João Pinheiro, na
Alameda das Acácias, na Pampulha,
as duas equipes, totalizando cerca
de 50 pessoas, debruçaram-se so-
bre números e fórmulas políticas
para se viabilizar o Orçamento
Participativo em nível estadual, ava-
liando as experiências das Audiên-
cias Públicas Regionais e de OPs
municipais. O clima não era nada
otimista. O cerne da disputa que se
travava, então, era justamente a par-
ceria entre os dois poderes no pro-
jeto. Num primeiro momento, vá-
rios técnicos da Seplan chegaram a
dizer que o Orçamento Participativo
era uma iniciativa exclusiva do Exe-
cutivo e assim deveria ser conduzi-
do, causando visível desconforto aos
representantes do Legislativo.

Mas venceu o bom senso. �A
partir daí, dessa reunião, começou
a construção conjunta do OP, que
não foi nada fácil�, recorda-se
Myrian Oliveira, que dirige a Área
de Projetos Institucionais da Assem-
bléia. �A idéia inicial de que o Or-
çamento Participativo deveria ser
feito só pelo Executivo era reflexo
de um preconceito, da idéia de que

O deputado Alberto Pinto Coelho (PPB)
destacou a importância da parceria
entre os poderes no projeto do OP

Para o deputado Antônio Carlos
Andrada (PSDB), o OP foi jogo de

marketing do governo

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA
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deputado só olha para o próprio
umbigo. Mas isso foi completamen-
te superado�, comenta Durval Ân-
gelo. �A posição do secretário
Manoel Costa, que é uma pessoa
de visão e sempre mostrou muita
abertura com relação ao Poder
Legislativo, facilitou muito o enten-
dimento. Ele sabia que, sem a As-

sembléia, não seria possível implan-
tar o OP�, prossegue.

Dívida das Audiências � Ao final
da rodada de debates na Fundação
João Pinheiro, a posição defendida
pelos representantes do Legislativo
tinha ficado clara: para que o pro-
cesso do OP tivesse credibilidade,

era necessário que o Executivo pa-
gasse tudo o que devia com rela-
ção às Audiências Públicas Regio-
nais de 1997. Uma dívida de R$ 28
milhões, correspondente a 0,25%
das receitas correntes previstas no
Orçamento do Estado deste ano, ou
10% do orçamento do Poder
Legislativo. Pouco mais de R$ 10

Ao colocar, como condição
sine qua non para a parce-
ria com o Executivo, a qui-

tação das dívidas relativas às Au-
diências Públicas Regionais de
1997, a Assembléia esbarrou na
falta de transparência e na buro-
cracia que caracterizam as admi-
nistrações públicas em geral. Nin-
guém, nem do Legislativo nem do
Executivo, sabia dizer ao certo o
que já havia sido pago e o que
estava pendende. �O governo
Azeredo nunca prestou contas do
que foi pago�, relata o deputado
Durval Ângelo.

Prometendo efetivar as obras
priorizadas nas Audiências, o go-
verno havia assinado, no ano pas-
sado, convênios com dezenas de
prefeituras. Os convênios pre-
viam a liberação dos recursos em
três parcelas: a primeira a ser qui-
tada em junho, a segunda, em se-
tembro e a última, até dezembro.
A primeira, a maioria das prefei-
turas recebeu. O pagamento da
segunda parcela foi suspenso por
determinação do Ministério Públi-
co, a fim de evitar o uso político
dos recursos nas eleições do últi-
mo dia 3 de outubro. �Acontece
que todo mundo sabia que alguns
convênios continuavam sendo pa-
gos, outros não. Teve município
que recebeu a segunda parcela,
outros até a terceira. Houve, in-
contestavelmente, critério político

Uma dívida pouco transparente

na liberação da segunda e da ter-
ceira parcelas�, denuncia Durval
Ângelo. A acusação é refutada pelo
deputado Amilcar Martins, do PSDB:
�Acusar sem apresentar provas é
muito fácil�. Para ele, os convênios
não foram cumpridos integralmen-
te exclusivamente por falta de re-
cursos. �Isso aconteceu também com
a Prefeitura de Belo Horizonte, que
não tem dinheiro suficiente para re-
alizar todas as obras decididas pelo
OP�, diz. De acordo com o prefeito
de Cordisburgo e presidente da As-
sociação dos Pequenos Municípios
de Minas Gerais (Aspemig), Gilson
Liboreiro, 343 convênios de obras
decorrentes de prioridades eleitas
nas Audiências Públicas foram in-
terrompidos em todo o interior.

Mas ninguém sabia dizer, até en-
tão, quem havia, ou não, recebido.

Num passo que significou um avan-
ço nas negociações, a Seplan con-
seguiu que a Secretaria de Assun-
tos Municipais e a Secretaria da Saú-
de abrissem seus documentos so-
bre os convênios. Foi quando se
pôde verificar quais municípios ha-
viam recebido e confirmar que, de
um total de R$ 45 milhões, prome-
tidos para honrar os compromissos
estabelecidos nas Audiências, só R$
17 milhões haviam sido efetivamen-
te pagos. Faltavam os R$ 28 mi-
lhões que a Assembléia, agora, es-
tava cobrando para emprestar seu
know-how das Audiências e com-
prometer-se com a sustentação po-
lítica do projeto do OP. E, assim,
abrir caminho para que a promessa
de implementação do Orçamento
Participativo fosse cumprida ainda
em 1999.

Deputado Durval Ângelo (PT): o
governo passado usou critérios

políticos na quitação dos convênios

Deputado Amilcar Martins (PSDB):
os convênios não foram cumpridos

por falta de recursos
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milhões referiam-se a investimen-
tos na área da saúde, e R$ 17 mi-
lhões, a obras sob a responsabilida-
de da Secretaria de Assuntos Muni-
cipais (Seam). Daí por diante, a rei-
vindicação passou a ser bandeira de
deputados da base governista e da
oposição: �Sem isso não tem con-
versa�, afirmou, à imprensa, o de-
putado Rogério Correia (PT). �É o
mínimo para que haja credibilidade�,
concordou o deputado Carlos Pi-
menta (PSDB), líder da Minoria.

O pagamento das obras
priorizadas nas Audiências de 1997
tornou-se, então, o principal fator
complicador das negociações. No
auge de um confronto político com
o governo federal, a quem o Estado
deve mais de R$ 21 bilhões, en-
frentando sucessivos bloqueios de
recursos e sufocado por um déficit
orçamentário mensal de R$ 150 mi-
lhões � receita líquida de R$ 410
milhões e despesa de R$ 560 mi-
lhões, o Executivo tinha agora um
novo problema pela frente, uma dor
de cabeça e tanto. Que, para pio-
rar, era uma dívida herdada do go-
verno anterior, assim como os R$
250 milhões do 13º salário de 1998,
que Itamar queria que o funciona-
lismo fosse cobrar na porta da casa
do ex-governador Eduardo Azeredo.

�As Audiências Públicas fracassaram
porque o governo anterior não se
comprometeu com o processo�,
avaliou o deputado Adelmo Carnei-
ro Leão (PT), concordando com a
exigência da quitação dos R$ 28
milhões.

Impasse nas negociações

Além da exigência de pagamen-
to do débito de R$ 28 milhões, du-
rante as negociações, uma outra rei-
vindicação ganhou força entre os
deputados: garantir que, pelo me-
nos, 1% das verbas ordinárias livres
do orçamento do ano 2000, o que
equivaleria aproximadamente a R$
60 milhões, fosse destinado espe-
cificamente para atendimento das
prioridades do Orçamento Parti-
cipativo. As reuniões entre repre-
sentantes do Legislativo e Executi-
vo continuaram nos meses de mar-
ço, abril e maio, sem que se che-
gasse a um acordo.

Na corrida contra o relógio, os
contatos entre a Seplan e a Assem-
bléia intensificaram-se em junho. No
dia 8, Milton Tavares participou de
um debate na Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orçamentária,
quando ressaltou o caráter supra-
partidário do OP e a necessidade
de integração entre as esferas de
governo. No dia 15, o secretário
adjunto voltou à Assembléia para
discutir com líderes de partidos o
papel da Assembléia no Orçamen-
to Participativo. No dia 17, Manoel
Costa e Milton Tavares reuniram-se
com o presidente da Assembléia e
lideranças partidárias, no Salão No-
bre. A liberação de recursos para o
atendimento das prioridades das
Audiências continuava sendo a
maior preocupação dos deputados.

No dia 29 de junho, o secretário
Manoel Costa retornou mais uma vez
à Assembléia e defendeu, em de-
bate no Plenário, a parceria entre
Executivo e Legislativo na constru-
ção do OP e assegurou que estava

trabalhando para que o processo ti-
vesse início na segunda quinzena
de julho. Garantiu, ainda, que o go-
verno estava procurando formas de
saldar os débitos do Estado com re-
lação às Audiências Públicas e dis-
se que a falta de recursos obrigava
os dois poderes a discutirem com
profundidade o orçamento como um
todo.

O primeiro semestre terminou
sem que Executivo e Legislativo
conseguissem fechar a parceria em
torno do Orçamento Participativo.
Na última reunião de Plenário antes
do recesso parlamentar, no dia 9 de
julho, quando foi aprovado o Proje-
to da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO), diversos deputados se
revezaram na tribuna para discutir
o OP. Miguel Martini, do PSN, insis-
tia na realização de Audiências Pú-
blicas pela Assembléia e cobrava
do governador a implementação do
Orçamento Participativo; Sebastião
Costa, do PFL, também defendia o
OP desde que realizado pelo Exe-
cutivo e não pelo Legislativo; e João
Leite, do PSDB, criticava o lança-
mento do OP pelo governador, afir-
mando que a iniciativa atropelava a
Constituição, que prevê a realiza-
ção das Audiências Públicas Regio-
nais. A aprovação de uma emenda

O secretário adjunto do Planejamento,
Milton Tavares, ressaltou que o OP tem

caráter suprapartidário

Deputado Anderson Adauto (PMDB): o
Estado deve estar subordinado à

vontade dos cidadãos
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do deputado Olinto Godinho (PTB)
à LDO, estabelecendo prioridade às
obras restantes das Audiências Pú-
blicas, no orçamento do ano 2000,
no entanto, foi um avanço.

As conversas e negociações in-
vadiram o período de recesso par-
lamentar. O lançamento oficial do
OP, no dia 10 de julho, elevou ain-
da mais a temperatura dos debates.
As reuniões municipais, realizadas
antes de formalizada a entrada da
Assembléia no projeto, não
corresponderam às expectativas do
Executivo e multiplicaram as críti-
cas entre os deputados, inclusive na
base do governo.

O impasse nas negociações aca-
bou expondo o receio de muitos
deputados de que o PT capitalizas-
se politicamente, para si, um even-
tual sucesso do OP. �Isso é coisa do
PT, não vai funcionar. O Milton
Tavares está atropelando o proces-
so. A implantação do OP deveria
ser mais discutida com os deputa-
dos e com o próprio povo�, afir-
mou o deputado Olinto Godinho,
líder do PTB. �As Audiências Públi-
cas só vão ser substituídas para que
o governo cumpra seus compromis-
sos com o PT�, frisou o líder do
PSDB, Hely Tarqüínio. O líder do
PT, por sua vez, reclamava que a
Assembléia e o PT tinham sido �to-
talmente excluídos� do processo. E
o secretário adjunto foi chamado a
discutir, internamente no seu parti-
do, as dificuldades para a implanta-
ção do programa.

Em busca do acordo

Na semana que se seguiu ao lan-
çamento oficial do projeto, deputa-
dos de vários partidos criticaram a
forma �autoritária� como o Executi-
vo estava discutindo o Orçamento
Participativo. No dia 12 de julho,
até mesmo Durval Ângelo admitia
que, diante dos impasses, a Assem-
bléia poderia ficar fora do OP. Se-
gundo ele, PSDB, PFL e PTB eram

Gato escaldado tem medo
de água fria. Assim, pode
ser definida a expectativa

da maioria dos prefeitos antes de
iniciada a primeira etapa do pro-
jeto, que previa a realização de
reuniões nos 853 municípios mi-
neiros. Nessas reuniões, bancadas
pelo Executivo estadual e promo-
vidas antes de fechada a parceria
com o Legislativo, seriam escolhi-
das as três propostas prioritárias
de cada localidade e eleitos os de-
legados populares com direito a
participar, juntamente com o pre-
feito e o presidente da Câmara Mu-
nicipal, das assembléias regionais,
segunda etapa do projeto.

�Não adianta nada se a coisa
não se efetivar na prática�, avisa-
va, em entrevista à imprensa, o
prefeito peemedebista de Cristália,
no Norte de Minas, Evaldo Jenner.
Para ele, a idéia do OP é boa,
mas com uma condição: �Se hou-
ver participação da sociedade e
os recursos vierem para os muni-
cípios, liberando os prefeitos de
ficarem mendigando com os de-
putados�. �O que for decidido tem
que ser feito�, fazia coro o presi-
dente da Associação dos Municí-
pios da Área Mineira da Sudene
(Amams), Ronaldo Mota Dias, do
PDT, lembrando que, nas Audiên-
cias Públicas de 1997, já havia sido
acertada a destinação de R$ 30
mil a R$ 50 mil para cada municí-
pio, mas �vários não viram a cor
do dinheiro�.

No Vale do Mucuri, o prefeito
de Malacacheta, Fábio Ramalho,
do PTB, mesmo revelando que
dava um voto de confiança ao go-
vernador Itamar Franco, mostrava
para os jornalistas a lista de prio-
ridades levantadas nas Audiênci-
as, com reivindicações que não sa-

íram do papel. Estão lá: retomada
das obras da Zona de Processamento
de Exportação (ZPE) de Teófilo
Otoni e conclusão da estrada que
liga Poté a Malacacheta.

O prefeito de Açucena, Siman
José, do PSDB, também não escon-
dia seu ceticismo: �Na verdade, es-
ses encontros servem para o gover-
no do Estado dar uma satisfação para
o povo. Os pequenos municípios
não serão beneficiados com recur-
sos, pois, para receber dinheiro, é
preciso uma boa articulação com os
deputados estaduais e federais�.

Já o prefeito petista de Coronel
Fabriciano, no Vale do Aço, Chico
Simões, mostrava-se mais otimista:
�As Audiências Públicas não provo-
caram a discussão política dos pro-
blemas dos municípios. Era um fes-
tival de pedidos. Uma ponte, uma
estrada e outras obras que não fo-
ram feitas. OP e Audiências não
serão confundidos, pois daremos
dinâmica diferente aos trabalhos e
esclareceremos a população�.

As reuniões municipais foram
marcadas para o dia 10 de julho,
em todo o Estado, e realizadas em
escolas da rede estadual de ensino.
Os encontros foram abertos com o
lançamento oficial do projeto pelo
governador Itamar Franco, por meio
da TV Interativa, gerada pela Rede
Minas e sintonizada em todas as re-
giões do Estado por antena parabó-
lica. Logo após o pronunciamento
do governador, o secretário adjunto
Milton Tavares fez uma exposição
explicando como seriam as reu-
niões do OP e respondeu pergun-
tas feitas por telefone.

Em seu pronunciamento, chaman-
do a população a participar, o pró-
prio governador admitiu que �o pro-
grama este ano não era o ideal�,
devido às dificuldades econômicas

Etapa municipal
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do Estado, e que ele terá que me-
lhorar nos próximos anos. Milton
Tavares também reconheceu que a
implantação do OP tinha dificulda-
des políticas, com alguns prefeitos
resistindo a colaborar. Para evitar que
fossem criadas expectativas que não
pudessem ser atendidas, ele fez ques-
tão de frisar que o Estado �não esta-
va distribuindo cheques nem levan-
do recursos para investimentos�. Ex-
plicou, ainda, que o intuito era deba-
ter todo o orçamento e usou uma com-
paração: �É como se o Estado deixas-
se de servir o cafezinho e passasse a
discutir toda a refeição�.
Desmobilização � Um balanço
geral mostra que as reuniões muni-
cipais ficaram aquém das expecta-
tivas iniciais da Seplan. Cerca de
400 cidades deixaram de realizar os
encontros na data marcada. Em mui-
tas localidades, poucas pessoas par-
ticiparam das discussões e, em al-
gumas, como Bandeira do Sul, até
mesmo o prefeito faltou à reunião.
Houve cidades em que lideranças
políticas tiveram que sair à cata de
assinaturas para que o quórum es-
tabelecido fosse alcançado. Técni-
cos da Secretaria informaram que
pelo menos 10% dos municípios
pediram, antecipadamente, para
adiar a reunião, alegando �aconte-
cimentos imprevistos�. O atraso na
chegada do material de propagan-
da e informação sobre a dinâmica
dos debates também prejudicou. �Só
tomei conhecimento dessa reunião
anteontem�, reclamava, no dia da
etapa municipal, o presidente da
Câmara Municipal de Entre Rios de
Minas, Sebastião Marques de Sou-
za, que, no entanto, elogiou a inici-
ativa do OP.

A falta de quórum e o baixo ín-
dice de participação em muitas ci-
dades, na largada do OP estadual,

não preocuparam o secretário
Manoel Costa, que apostava no au-
mento da participação de prefei-
tos, deputados e lideranças nas as-
sembléias regionais. Para ele, a
desmobilização em grande parte
dos municípios era fruto do cará-
ter inovador do OP, da falta de
dinheiro em caixa e, principal-
mente, da não-liberação, pelo go-
verno passado, das verbas das
Audiências Públicas.

O desgaste causado pela frus-
tração com o resultado das Audi-
ências, aliás, era a explicação mais
freqüente para o desânimo nos
municípios com relação ao OP. �A
desconfiança do povo com o go-
verno é grande, porque todo mun-
do sabe que o Estado está sem
dinheiro. As pessoas acham que
tudo vai acabar em pizza, porque
o governo vem, cria expectativa
e depois não tira as coisas do pa-
pel�, declarou, em entrevista, o
prefeito de Boa Esperança, Dovik
Gischewisk, do PMDB, queixan-
do-se de não ter conseguido le-
var mais que 20 pessoas à reu-
nião. �Foi um fiasco�, avaliou. A
descrença também marcou as reu-
niões de Iraí de Minas, que apro-
vou, na Audiência Pública de
1997, verbas para a construção de
um hospital local, reivindicação
antiga que, até hoje, não saiu do
papel.

Em outros municípios, no en-
tanto, as reuniões aconteceram
num clima de expectativa mais
positivo com relação ao OP. Em
Cataguases, cerca de 300 pessoas
participaram da reunião; em Go-
vernador Valadares, foram 400.
�Não tem como não funcionar; só
a discussão do OP já é uma vitó-
ria�, afirmou o prefeito Chico
Simões, de Coronel Fabriciano.

contra o OP, e os outros partidos,
inclusive o PT, não concordavam
com a forma como o programa es-
tava sendo conduzido. �Realizar as
reuniões sem fixar um percentual
mínimo do orçamento para o pro-
grama é o mesmo que colocar as
pessoas para discutir o sexo dos
anjos�, declarou.

O próprio Executivo contribuía
para tornar mais incerta a implanta-
ção do OP, ao admitir que o calen-
dário inicial, que previa a realiza-
ção de todas as assembléias regio-
nais num mesmo dia, 7 de agosto,
provavelmente seria revisto.

Para contornar as críticas dos
deputados, inclusive da base do
governo, e tentar apagar o incên-
dio que ameaçava o sucesso do OP,
o secretário e o adjunto do Planeja-
mento foram novamente à Assem-
bléia no dia 13 de julho, para um
encontro com a Mesa Diretora e os
líderes das bancadas. Ao entrar para
a reunião, Manoel Costa foi taxativo
ao descartar a possibilidade de se
destinar 1% do orçamento para o
custeio das obras do OP, lembrando
os problemas de caixa do Estado:
�Seria uma irresponsabilidade fixar
este índice�. Uma entrevista do pre-
sidente Anderson Adauto, na vés-
pera, traduzia bem o pensamento
dos deputados: �O que estamos fa-
zendo agora é o mesmo que fazía-
mos nas Audiências Públicas Regi-
onais. Só que, agora, com outro
nome. Existem, ainda, pendências
não atendidas destas Audiências e,
enquanto não forem solucionadas,
não temos condições de levar o
nome da instituição para estas reu-
niões. O Executivo, o Legislativo, o
Judiciário e também o Tribunal de
Contas, que participaram do proje-
to das Audiências Públicas, estão
numa situação muito delicada no
interior por causa do não-cumpri-
mento do que ficou acertado�. Du-
rante a conversa com os parlamen-
tares, os representantes da Seplan
voltaram a ouvir reclamações con-
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tra a ausência do Legislativo na ela-
boração do OP e a falta de defini-
ção de um percentual do orçamen-
to para o programa. Alguns deputa-
dos chegaram a cogitar que seria
melhor adiar o início do OP para o
próximo ano.

A reunião terminou sem que se
chegasse a um consenso. �Sem re-
cursos, não há como falar em Orça-
mento Participativo�, declarou o
deputado Mauro Lobo, do PSDB,
acusando a Seplan de pretender fa-
zer apenas um levantamento das
demandas dos municípios e das re-
giões, criando expectativas de obras
que não seriam realizadas por falta
de recursos. Mas houve alguns avan-
ços. O Executivo cedeu e compro-
meteu-se a realizar as obras rela-
cionadas à Copasa (saneamento) e
à Cemig (eletrificação rural, sobre-
tudo), não por acaso dois órgãos es-
taduais com receitas próprias e
maior disponibilidade financeira,
além de investimentos da área
da Secretaria da Saúde (equipamen-
tos, construção de postos de saúde
e ambulatórios) e do DER/MG
(asfaltamento).

Acordo � Executivo e Legislativo
só chegariam finalmente a um acor-
do numa reunião realizada no dia
14 de julho, no �ninho das águias�,

o Salão Oficial que fica no 23o  an-
dar do edifício anexo da Assembléia
e de onde se tem uma vista privile-
giada de toda Belo Horizonte. Par-
ticiparam o secretário Manoel Cos-
ta, o adjunto Milton Tavares, o pre-
sidente da Assembléia e outros
membros da Mesa Diretora, líderes
e vice-líderes dos partidos.

A imprensa registrava o clima
de incerteza que cercava a reu-
nião. �Deputados ameaçam boico-
tar OP�, �Crise no Orçamento
Participativo�, �Falta de dinheiro
ameaça Orçamento Participativo�,
�Orçamento Participativo sofrerá
atraso�, eram as manchetes naque-
le dia, dos Jornais Hoje em Dia,
Estado de Minas, Diário da Tarde
e O Tempo, respectivamente. Mas
uma entrevis ta do presidente
Anderson Adauto ,  também
publicada no mesmo dia, já sinali-
zava para a possibilidade de um
entendimento: �O governo está
propondo uma nova forma de
realizar o programa, sem a defini-
ção de recursos específicos para
o OP, mas com a possibilidade de
a população poder opinar sobre
as obras que serão executadas
pelas empresas do Estado. O
Legislativo está disposto a discu-
tir melhor essa nova forma de
Orçamento Participativo que está
sendo proposta. Acredito que va-
mos chegar a um consenso para
que a Assembléia também parti-
cipe da implantação do OP�.

A reunião, na prática, continua-
ção da realizada na véspera e que
durou mais de três horas, foi tensa.
Diante da impossibilidade de se
destinar um percentual específico
do orçamento para o OP, o �ovo de
Colombo� foi a decisão de se colo-
car em discussão, nas assembléias
regionais, todas as obras a serem
executadas pelas secretarias,
autarquias e empresas do Estado. A
população iria opinar sobre o orça-
mento como um todo. A proposta
agradou a deputados da oposição e

da situação, inclusive àqueles que
estavam insatisfeitos com a condu-
ção do processo e ameaçavam boi-
cotar o programa. Ficariam de fora
apenas as obras estruturantes e de
impacto macroeconômico e as obras
e projetos que têm verbas vincula-
das. �O orçamento é sempre discu-
tido separadamente por cada um dos
82 órgãos do Estado. Agora, será
discutido conjuntamente e com a
participação da população e da As-
sembléia�, explicou Milton Tavares,
à saída da reunião.

Ficou acertado, também, que a
Assembléia iria atuar na mobilização
de prefeitos, vereadores, lideranças
locais e associações microrregionais
para a realização das reuniões mu-
nicipais onde elas não foram reali-
zadas na data marcada, 10 de julho,
e que essas reuniões deveriam ser
feitas até o dia 16 de agosto, quatro
dias antes do início das assembléias
regionais.

Balanço final

O ano de 1999 tem tudo para
ser lembrado como o marco inicial
de uma nova prática orçamentária
em nível estadual, mais democráti-
ca e mais cidadã. Neste ano, além
de Minas Gerais, três outros Esta-
dos deram os primeiros passos para
a efetivação do Orçamento
Participativo como instrumento de
planejamento e gestão financeira:
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e
Mato Grosso do Sul. Cada um, é cla-
ro, com suas particularidades. No
ano 2000, certamente, as experiên-
cias dos quatro Estados poderão ser
cotejadas, revistas, aprimoradas e,
se vitoriosas, quem sabe, estendi-
das a outras unidades da Federa-
ção, a exemplo do que ocorreu com
o OP em nível municipal, hoje ado-
tado por cerca de 130 prefeituras
em todo o País, várias delas dirigidas
por outros partidos que não o PT,
berço inicial da idéia.

Apesar das muitas deficiências
apresentadas pelo Orçamento

Deputado Mauro Lobo (PSDB): sem
recursos, não há como falar em

Orçamento Participativo
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Participativo mineiro, fato inevitá-
vel no início da implantação de um
projeto dessa envergadura, sem pre-
cedentes no País, o balanço, ao fi-
nal das assembléias regionais, é
positivo e encorajador. A começar
pela participação das comunidades
e pelo envolvimento das lideran-
ças, prefeitos, vereadores e entida-
des da sociedade civil, visivelmen-
te maior que nas experiências an-
teriores das Audiências Públicas
Regionais. No total, 2.962 delega-
dos de 704 municípios estiveram
presentes nas 18 reuniões realiza-
das nos quatro cantos do Estado,
debatendo e estabelecendo priori-
dades para as regiões, num verda-
deiro mutirão de cidadania. Nas as-
sembléias, foram apresentadas 316
propostas. Coube à plenária esta-
dual, no dia 26 de novembro, para
a qual foram eleitos 137 delegados
hierarquizar as propostas.

Em segundo lugar, destaca-se
o envolvimento dos órgãos públi-
cos, da máquina do Estado, com o
projeto. Aliás, outro ponto em que
o OP suplantou, em muito, as Au-
diências Públicas. Nelas, a parti-
cipação do Poder Executivo aca-
bou sendo muito mais simbólica
que efetiva, frustrando a popula-
ção e comprometendo o sucesso
da proposta lançada em 1993 pela
Assemblé ia  de Minas ,  numa
iniciativa pioneira de democrati-
zação do orçamento estadual. Ago-
ra, foi diferente. Mais de 30 ór-
gãos de governo estiveram dire-
tamente envolvidos no projeto,
com seus representantes partici-
pando ativamente de todas as reu-
niões. Pela primeira vez, o poder
responsável pelo planejamento e
pela execução do orçamento foi
obrigado a ouvir da população que
paga os impostos que sustentam
a máquina pública aquilo que ela
considera prioritário para o Esta-
do fazer com o seu dinheiro.

O caráter de interesse regional
das propostas aprovadas é outro

aspecto positivo a ser ressaltado no
balanço das assembléias, permitin-
do a valorização dos potenciais re-
gionais e as parcerias com o setor
privado e as instituições não gover-
namentais. �A valorização da pro-
dução local foi o caminho apontado
pelas assembléias para se sair da
crise que o País atravessa�, analisa
Milton Tavares. Outra surpresa po-
sitiva, segundo ele, foi a freqüên-
cia com que demandas relativas à
questão ambiental aparecem entre
as mais votadas.

Com as assembléias regionais, o
governo pôde fazer um Raio X das
necessidades do Estado. Para aten-
der às expectativas da população,
ele agora sabe que vai ter que ca-
nalizar recursos para saneamento de
rios e construção de sistemas de
esgotos. Na área de educação, sabe
que não vai precisar criar cursos de
ensino médio, pedido que não apa-
receu em nenhuma das reuniões;
mas terá que investir no aumento
de unidades de ensino superior pú-
blico e na criação de cursos
profissionalizantes. Na área de saú-
de, a população mostrou que quer
a construção de hospitais regionais,
com Centros de Tratamento Inten-
sivos (CTIs) e equipamentos de
hemodiálise. E o governo sabe, tam-
bém, que terá que dar atenção es-
pecial ao setor agropecuário e quais
as obras rodoviárias desejadas pe-
los mineiros.

Na aval iação do secretár io
Manoel Costa, foram atingidos os
objetivos definidos pelo regula-
mento do OP, que eram os de pro-
mover a participação direta da po-
pulação para a construção de um
novo modelo de orçamento; intro-
duzir nova metodologia de plane-
jamento no Estado; possibilitar aos
diversos órgãos públicos estadu-
ais a coleta de dados para subsi-
diar o Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG), o Plano
Mineiro de Desenvolvimento In-
tegrado (PMDI) e  ações do

Legislativo; dar transparência e per-
mitir o controle público das ações
de governo; priorizar os programas
e projetos de integração intersetorial
e regional; e ajudar a promover a
reversão do quadro de desigualda-
des sociais.

Na Assembléia Legislativa, o OP
não chegou a ser um consenso en-
tre os deputados. O deputado An-
tônio Carlos Andrada (PSDB) é cé-
tico: �Tudo não passou de inten-
ção, de jogo de marketing do go-
verno para atender uma exigên-
cia da esquerda. Mas foi um bom
treino para, no ano que vem, fa-
zer um Orçamento Participativo
real, para ser aplicado em 2001�.
A opinião do presidente da As-
sembléia é diferente. Na sua ava-
liação, Minas Gerais vive uma ex-
periência nova, que é a do OP e
do orçamento real. Para Anderson
Adauto, o Orçamento Participativo
é um dos mais eficientes instru-
mentos de evolução do sistema
democrático. �O cidadão, ao opi-
nar sobre a aplicação dos recur-
sos comuns, descobre, de repen-
te, que o seu direito sobre o Esta-
do deve estar subordinado à sua
vontade, e não ele submisso aos
eventuais ocupantes do governo�,
analisa.

Deputado Rogério Correia (PT): o sucesso
do OP depende da participação e

cobrança das comunidades

n
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São as seguintes as propostas mais votadas em cada uma
das 18 assembléias regionais do OP:
1. NOROESTE (Paracatu) � Implantação de programa de ma-

nejo das sub-bacias do Alto e Médio São Francisco;
2. CENTRO-OESTE (Divinópolis) � Construção do anel rodo-

viário de Bom Despacho, pavimentação da rodovia Luz�
Bambuí�Lagoa da Prata, ligação Bom Despacho�Santo An-
tônio do Monte, ligação MG-050, Estação Ferradura,
Monsenhor João Alexandre e Itaguara, ligação da BR-381 à
B-040;

3. CENTRAL III (São João del-Rei) � Criação do programa de
recuperação e manejo das sub-bacias hidrográficas regio-
nais (Grande, São Francisco e Doce), com investimento
nas áreas de tratamento de lixo, esgotos, efluentes e reflo-
restamento, incluindo educação ambiental;

4. MATA I (Juiz de Fora) � Programa de desenvolvimento
sustentável e agronegócio familiar nos municípios, com ge-
ração de emprego e renda;

5. MATA II (Viçosa) � Implantação de cursos profissionalizantes
e pós-médio, aproveitando a infra-estrutura e os recursos
humanos já existentes e/ou construindo, quando necessá-
rio, para atender às demandas da região;

6. TRIÂNGULO I (Uberaba) � Implantação de programa de
recuperação e manejo das sub-bacias do Rio Grande, com
conservação do solo, restauração de matas ciliares, trata-
mento de lixo e esgoto, destinação de embalagem de
agrotóxicos, com ênfase na educação ambiental;

7. TRIÂNGULO II (Uberlândia) � Pavimentação asfáltica de
214 quilômetros: estradas Douradoquara/MG-190 e
Grupiara/Estrela do Sul, retomada da pavimentação das
estradas Campina Verde/Iturama, Araguari/Tupaciguara,
Canópolis/Capinópolis, Onarópolis/Guarinhatã, Romaria/Itaí
de Minas e Ipiaçu à balsa Gouveinha;

8. RIO DOCE I (Coronel Fabriciano) � Construção de três
hospitais regionais em Ipatinga, Caratinga e João Monlevade;

9. RIO DOCE II (Governador Valadares) � Criação de progra-
ma de desenvolvimento socioeconômico sustentável no
setor agropecuário, criando estruturas físicas, propiciando
agronegócios de forma associativa, fomentando projetos e
tecnologias que atendam à verticalização da produção, res-
peitando as potencialidades locais e regionais, com capita-
lização do Funderur e Fastur;

10. ALTO PARANAÍBA (Araxá) � Execução de programas de
desenvolvimento sócio-econômico sustentável dos seto-
res agropecuário e turístico, criando estruturas físicas, pro-
piciando o agronegócio de forma associativa, fomentan-
do projetos e tecnologias que atendam, na cadeia produ-
tiva, à correção e recuperação de solos, à verticalização
da produção, respeitando as potencialidades locais e re-
gionais, com capitalização do Funderur e Fastur;

11. CENTRAL II (Sete Lagoas) � Execução de programa de
desenvolvimento econômico-social sustentável para os se-
tores agropecuário e turístico, criando estruturas físicas e
propiciando o agronegócio de forma associativa, com ca-
pitalização do Funderur e Fastur;

12. SUL II (São Sebastião do Paraíso) � Destinação de recur-
sos para a saúde (no mínimo 10% do orçamento), a fim
de reorganizar o sistema de referência regional, dotando
os municípios-pólo da microrregião (Guaxupé, Passos e
São Sebastião do Paraíso) de infra-estrutura para atendi-
mento de média e alta complexidade e os demais muni-
cípios, de infra-estrutura para atendimento de baixa com-
plexidade;

13. JEQUITINHONHA I (Araçuaí) � Regionalização e
reestruturação dos hospitais de Araçuaí e Diamantina e
implementação do Piso Estadual de Atenção Básica, para
atender com eqüidade, às necessidades dos municípios
do Vale do Jequitinhonha;

14. JEQUITINHONHA II (Teófilo Otoni) � Repasse de re-
cursos para a execução de programas de desenvolvimen-
to socioeconômico sustentável de fruticultura tropical e
cafeicultura, com foco na agricultura familiar;

15. NORTE (Montes Claros) � Execução de programas inte-
grados de infra-estrutura para agronegócios e agroindústria
(incluindo eletrificação rural e motomecanização) para o
desenvolvimento socioeconômico sustentável dos seto-
res agropecuário e turístico;

16. SUL III (Pouso Alegre) � Nesta assembléia, não houve
votação, sendo escolhidas, por aclamação, as cinco pro-
postas referentes aos temas infra-estrutura (asfaltamento
de estradas); educação (criação de escolas de nível pós-
médio, investimento nas existentes, criação de estrutura
de capacitação e valorização de professores, criação de
centro de apoio e formação profissional da criança e do
adolescente); meio ambiente/desenvolvimento sustentá-
vel (aterros sanitários e usinas de lixo urbano, preserva-
ção das matas na Bacia do Rio Grande, tratamento de
esgoto, preservação da flora nativa e educação ambiental);
saúde (reestruturação de unidades de saúde de referênci-
as secundária e terciária, inclusive dos serviços de
hemodiálise, implantação de centros oncológicos e psi-
quiátricos); e desenvolvimento econômico e social (pro-
grama regional para os setores agropecuário e turístico);

17. SUL I (Varginha) � Manejo integrado da Bacia do Rio Gran-
de, com programas de coleta e destinação do lixo urbano
e industrial; tratamento de esgoto; conservação, preser-
vação e recomposição de matas e solos; planejamento e
previsão de recursos para pesquisas, em parceria com
instituições de ensino e pesquisa; e incentivo aos progra-
mas de educação ambiental e turismo ecológico;

18. CENTRAL I (Belo Horizonte) � Implementação de pro-
grama de recuperação e desenvolvimento ambiental sus-
tentável das Bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba, com
ações em contrapartida ao Propam, córrego do Cercadinho
e Nazaré; de continuidade ao Prosam, até o rio das Velhas;
canalização dos trechos de risco para a população ribeiri-
nha; captação e tratamento de esgoto; distribuição ade-
quada de resíduos sólidos; recuperação de mananciais; re-
composição de matas ciliares; apoio à agropecuária sus-
tentável, ao ecoturismo e à educação ambiental.

As prioridades de cada região

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA
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Democratização da sociedade

amplia ação do poder público

orçamento partici-
pativo, implantado
do em Belo Horizon-
te, a partir de 1993, é
um processo organiza-

do de participação da sociedade,
que visa definir os critérios e as pri-
oridades para a aplicação dos re-
cursos públicos. O orçamento
participativo tem caráter deli-
berativo. O poder público estabe-
lece, com base nos recursos dispo-
níveis, o montante a ser aplicado
em cada região e fornece as infor-
mações técnicas necessárias, inclu-
sive, a previsão de custos das obras.
Os fóruns populares decidem quais
investimentos devem ser realizados.

Belo Horizonte está dividida em
nove regiões administrativas. Os
recursos são divididos entre as re-
gionais com base em pesquisa rea-
lizada, o Índice de Qualidade de
Vida (IQV), que levanta a densida-
de demográfica de cada região e os
problemas sociais e urbanos ali exis-
tentes. Assim, recebe mais recursos
a região que tiver mais habitantes e
um maior acúmulo de carências his-
toricamente não atendidas.

O processo se inicia com uma
assembléia geral com a participa-
ção de todas as regionais. Nessa as-

sembléia são apresentadas as dire-
trizes do orçamento participativo e
é feito um balanço dos investimen-
tos e obras definidos nos anos ante-
riores. A seguir, são realizadas duas
assembléias populares (rodadas) em
cada uma das administrações regio-
nais. Na primeira assembléia, a po-
pulação é informada sobre o mon-
tante de recursos financeiros sobre
os quais os delegados vão decidir,
das regras para apresentar suas rei-
vindicações de obra e são escolhi-
dos os delegados. Na segunda as-
sembléia, realizada em cada das sub-
regiões (as regionais são divididas
em sub-regiões), a população toma
conhecimento das reivindicações
apresentadas na sub-região e esco-
lhe aquelas que deverão ser apre-
ciadas no fórum regional.

Os delegados são escolhidos na
base de uma para cada dez pessoas
presentes nessa segunda rodada. Os
responsáveis comunitários pelo pre-
enchimento dos formulários de rei-
vindicações devem convocar amplas
reuniões nas comunidades.

Posteriormente, os delegados
eleitos se reúnem no fórum regio-
nal de delegados para aprovação do
plano de investimentos e eleição,
dentre os delegados, da Comissão

Patrus Ananias de

Souza

Prefeito de Belo Horizonte

no período de 1993/96

Consultor da Alemg

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Os governos comprometidos com os princípios éticos e democráticos devem, na
perspectiva da construção do bem comum e de uma ordem mais justa e solidária,

abrir espaços para a participação da sociedade e o exercício da cidadania

O
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Regional de Fiscalização e Orçamen-
to Participativo (Comforça), com a
atribuição de acompanhar a execu-
ção de todos os empreendimentos
votados, inclusive dos processos
licitatórios, garantindo a sua lisura e
transparência.

A Prefeitura de Belo Horizonte
implantou, também, o orçamento
participativo da habitação, com a
participação das entidades represen-
tativas dos sem-casa. Foi criado tam-
bém, entre outros, e estabelece as
diretrizes do orçamento participativo
no setor, o Conselho Municipal de
Habitação com representação
paritária do governo municipal e das
entidades que atuam na área
habitacional.

Desafios e perspectivas � O or-
çamento participativo é um proces-
so que vai se enraizando e ampli-
ando. É o que mostram experiênci-
as mais antigas e consolidadas como
o caso de Porto Alegre, onde o or-
çamento participativo já se ampliou
para toda cidade, envolvendo as
obras estruturantes que transcendem
os limites regionais e os demais se-
tores da administração pública mu-
nicipal.

Em Belo Horizonte, a experiên-
cia vem-se dando nas regionais. Na
perspectiva da ampliação do orça-
mento participativo para todas as
obras e políticas públicas e sociais, a
Prefeitura de Belo Horizonte iniciou
o �orçamento participativo cidade�,
dando seqüência ao Fórum Cidade
realizado na administração anterior.
As políticas setoriais da prefeitura
(saúde, educação, transporte, meio
ambiente, desenvolvimento social,
abastecimento, cultura, esporte e
lazer, limpeza pública) vão compor
o Plano Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG). Este Plano, juridica-
mente normatizado, estabelece, no
primeiro ano de cada governo, a pro-
gramação das ações para os seus três
anos seguintes de mandato e o pri-
meiro ano do governo subseqüente.

Com o orçamento participativo
cidade, a Prefeitura de Belo Hori-
zonte deseja envolver toda a socie-
dade belo-horizontina na discussão
e avaliação permanente desse Pla-
no, definindo as prioridades setoriais

A Compor, como etapa última de
seus trabalhos, elege o conselho da
cidade, futura instância máxima de
participação popular para a demo-
cratização do orçamento municipal.

O orçamento e a cidadania � Os
governos comprometidos com os
princípios éticos e democráticos de-
vem, na perspectiva da construção
do bem comum, abrir espaços para
a participação da sociedade e o
exercício da cidadania. É tarefa dos
bons governos, além da correta
aplicação dos recursos públicos, rea-
lização de obras, implantação e de-
senvolvimento de políticas públicas,
possibilitar que as pessoas se tornem
melhores, praticando as virtudes cí-
vicas. Uma sociedade justa e solidá-
ria se constrói com pessoas justas e
solidárias. A democracia é uma práti-
ca e uma construção permanentes que
devem permear todos os setores e
segmentos sociais. A participação efe-
tiva nas decisões políticas e na ges-
tão da coisa pública é o caminho para
que as pessoas se tornem mais cons-
cientes e responsáveis.

O orçamento participativo é
uma escola de cidadania. As pes-
soas começam discutindo e reivin-
dicando as coisas que lhes dizem
respeito mais diretamente, que
fazem parte do seu dia-a-dia; mui-
tas vezes, querem resolver o bu-
raco da sua rua e vão crescendo
na abordagem e compreensão dos
problemas e soluções coletivas.
Passam a se envolver nos desa-
fios da sua comunidade, do seu
bairro, da sua região, da sua cida-
de, vinculando-os às questões es-
taduais e nacionais, inclusive,
compreendendo, com maior cla-
reza, as áreas de competência e
responsabilidade das diferentes
esferas de poder, bem como os
espaços de atuação conjunta do
Município, do Estado e da União.

O orçamento, historicamente
uma peça fechada e elaborada por
poucos, torna-se, com o orçamento

a serem incluídas na Lei Anual de
Diretrizes Orçamentárias que pre-
cede e orienta o orçamento munici-
pal.

Essa priorização das ações
setoriais da prefeitura se inicia com
as assembléias populares, envolven-
do os conselhos setoriais e todos os
segmentos interessados. Cada as-
sembléia aprova as recomendações
e escolhe os delegados à Conferên-
cia Municipal de Prioridades Orça-
mentárias (Compor). Além da defi-
nição das ações setoriais, pretende-
se que a Compor aprove diretrizes
para os investimentos de interesses
em toda a cidade (investimentos
estruturantes).

A democracia é uma

prática e uma

construção

permanentes que

devem permear todos

os setores e segmentos

sociais

DEMOCRATIZAÇÃO DA SOCIEDADE AMPLIA AÇÃO DO PODER PÚBLICO
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participativo, uma norma aberta, de
construção coletiva. Um cidadão
comum, um trabalhador, uma mãe
de família trabalhadora da periferia
desvendam os mistérios orçamen-
tários. Torna-se, assim, uma escola
de formação política. Os cidadãos
deixam de ser meros espectadores
e se tornam agentes, sujeitos, cons-
trutores da história e da polis.

O orçamento participativo é
um antídoto contra a corrupção e
o desperdício do dinheiro públi-
co. Desaparecem as obras faraô-
nicas, inacabadas, obras para aten-
der  a  in teresses  par t idár ios ,
clientelísticos, obras para pagar
dívidas de campanha. São realiza-
das as obras necessárias que me-
lhor atendem aos interesses da
coletividade.

Os recursos públicos são escas-
sos e as carências praticamente ili-
mitadas no contexto de um Estado
e fe um País, que acumularam e
continuam acumulando uma dívida
social enorme. Impõe-se que o  di-
nheiro público obedeça a critérios
de prioridade e urgência. Para que
as prioridades sejam bem
estabelecidas, superando os interes-
ses particulares e corporativos, é
fundamental que a população seja
ouvida e participe efetivamente das
decisões, acompanhando a sua exe-
cução. As pessoas que moram nas
favelas, nas vilas, nos bairros, nos
distritos, nas regiões têm uma
vivência maior da sua realidade,
sabem hierarquizar as suas carên-
cias e demandas e encontram as me-
lhores soluções. O orçamento
participativo possibilita parcerias e
uma maior adesão da sociedade aos
programas governamentais, maxi-
mizando os recursos.

Autores e pesquisas mostram
que, onde há maior participação
coletiva na solução dos problemas
coletivos, a governabilidade e a efi-
cácia se tornam maiores. As pes-
soas se comprometem com a solu-
ção dos problemas e não apenas

esperam as benesses do poder pú-
blico. Fundamental, entretanto, que
o poder público disponibilize recur-
sos, que devem ser cada vez mais
abrangentes, sobre os quais os par-
ticipantes possam decidir.

no Plurianual, Lei de Diretrizes Or-
çamentárias), é tarefa do Executi-
vo. Este pode fazê-lo segundo di-
ferentes critérios e motivações; um
deles é trazendo a população para
participar. A palavra final será sem-
pre do Poder Legislativo, que vai
discutir o projeto, podendo, no li-
mite, aprová-lo ou rejeitá-lo. Tradi-
cionalmente, o Legislativo não par-
ticipa da elaboração do projeto. Com
o orçamento participativo, além das
suas prerrogativas constitucionais, o
Legislativo pode e deve participar,
junto com a população e o Executi-
vo, uma vez que os parlamentares
têm presença e liderança nas co-
munidades e também conhecem os
seus problemas e as possíveis al-
ternativas para enfrentá-los e
superá-los. O orçamento parti-
cipativo possibilita uma maior
in ter locução entre  o Poder
Legislativo e as comunidades e os
movimentos sociais, o que certa-
mente vai enriquecer a ação do
Poder e de seus integrantes.

O exercício dos direitos e deve-
res da cidadania, a consciência po-
lítica das pessoas, a participação
popular não esvaziam os poderes
constituídos. Pelo contrário, dão-lhes
seiva e substância. A democratiza-
ção da sociedade possibilita que os
poderes constituídos tenham uma
ação muito mais ampla e uniforme.

Não se coloca aqui a discussão
entre democracia direta e democra-
cia representativa. Primeiro, porque
o orçamento participativo não é
uma forma de democracia direta,
uma vez que o Poder Legislativo
será sempre um ator importante no
processo. Cabe a ele aprová-lo ou
não. Melhor, portanto, que seja tam-
bém ator na elaboração e constru-
ção do processo. Segundo, porque
a democracia representativa se en-
riquece com a participação popu-
lar. Um poder que expressa a sobe-
rania popular não pode temer o
povo. Seria trágica contradição que
inviabilizaria a ordem constitucional

O orçamento e o Poder

Legislativo � Alguns questionam o
orçamento participativo sob o argu-
mento de que diminui o âmbito de
atuação do Poder Legislativo. Não
procede. O Poder Legislativo pode
e deve participar do orçamento
participativo. A Assembléia Legis-
lativa de Minas Gerais iniciou uma
importante experiência nesse sen-
tido: as audiências públicas, que,
infelizmente, no passado, não con-
taram com adesão do Poder Execu-
tivo e, portanto, as obras não foram
realizadas.

A elaboração do projeto do or-
çamento, bem como dos textos
normativos que lhe antecedem (Pla-

O orçamento

participativo é

um antídoto

contra a

corrupção e o

desperdício do

dinheiro público
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e democrática. Quanto maior a par-
ticipação da sociedade, tanto mais
representativa, eficaz e transparen-
te a ação dos poderes públicos, es-
pecialmente a do Legislativo.

A participação popular e a pró-
pria democracia direta, coexistindo
e fortalecendo a democracia repre-
sentativa, estão presentes na Cons-
tituição de 1988. Entre os valores
fundamentais estabelecidos nos prin-
cípios fundamentais do artigo 1º, está
a cidadania. A cidadania pressupõe,
além dos direitos e garantias indivi-
duais e dos direitos sociais, o pleno
exercício dos direitos políticos, a
corresponsabilidade entre a socie-
dade civil e os poderes constituí-
dos na solução dos problemas cole-
tivos e na construção do bem co-
mum e do desenvolvimento susten-
tado. O cidadão se contrapõe ao
súdito e ao cliente e se torna sujei-
to da sua própria história e da his-
tória coletiva � do Município, do
Estado, do País. O cidadão, além do
direito de votar,  participa ativamen-
te da gestão da coisa pública.

O parágrafo único do artigo 1º

diz que �todo poder emana do povo,
que o exerce por meio de repre-
sentantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta Constituição�.

O orçamento participativo, como
todas as demais formas democráti-
cas de participação, deve evitar
determinados riscos e desvios. Pri-
meiro, que o orçamento não seja
uma mera consulta ou levantamen-
to de problemas, sendo essenciais
a preservação e ampliação do cará-
ter deliberativo. Outro risco é o da
cooptação, onde o poder público,
ao invés de estimular a autonomia
dos movimentos sociais, organiza-
ções não governamentais e dos par-
ticipantes, procura reduzi-los à con-
dição inferior de �correia de trans-
missão� das decisões governamen-
tais. Evitar as tentações do
clientelismo, infelizmente tão pre-
sentes na história e na vida política
do País.

Orçamento no Estado � As expe-
riências bem-sucedidas de orçamen-
to participativo, como é o caso de
Belo Horizonte, têm ocorrido em
municípios. Não temos correspon-
dência no plano estadual. Agora,

maior, no caso o governador, e pela
área econômica. A condição seguin-
te é a existência de recursos vincu-
lados às deliberações das assem-
bléias do orçamento. Está posto o
problema da carência de recursos.
Fundamental, todavia, que recur-
sos, ainda que escassos, sejam
disponibilizados e que sobre eles
os participantes e delegados pos-
sam decidir, com a assessoria de
órgãos técnicos. Existem recursos
vinculados, como é o caso dos 25%
previstos no artigo 212 da Consti-
tuição Federal. Abre-se aí a possi-
bilidade dos orçamentos parti-
cipativos setoriais, com a participa-
ção dos trabalhadores do ensino,
alunos a partir de determinada ida-
de, representantes do País, da co-
munidade e de outros setores da
sociedade, tomando-se as cautelas
necessárias para evitar o desvio do
corporativismo. O mesmo pode ser
pensado para a saúde, com os re-
cursos do SUS.

Outro caminho são as parcerias
com as prefeituras e associações
regionais, potencializando os pou-
cos recursos disponíveis. Estado e
municípios escolheriam prioridades
conjuntas e somariam recursos fi-
nanceiros, técnicos e humanos na
consecução dos objetivos. Parcerias
podem ser feitas também com a ini-
ciativa privada e suas entidades re-
presentativas e com outras organi-
zações governamentais e não go-
vernamentais (igrejas, universidades,
centros de pesquisa, sindicatos, as-
sociações comunitárias, ambientais
e culturais).

Nesta linha, a implantação do
orçamento participativo no Estado
está, a meu ver, condicionada pela
efetiva implantação das administra-
ções regionais, com os acertos e as
correções que se fazem necessá-
rios. O Estado é muito grande e di-
ferenciado. A integração de Minas
Gerais é desafio dos mais urgentes.
Há o perigo da dispersão e frag-
mentação: o Sul e o Triângulo vol-

alguns governos, como os de Minas
Gerais e do Rio Grande do Sul, têm
colocado esse compromisso nas
suas agendas. Em Minas, como já
foi colocado, tivemos as audiências
públicas promovidas pela Assem-
bléia Legislativa. Faltou a adesão do
Executivo.

A primeira condição para que o
orçamento participativo se viabilize
é que seja uma opção e uma priori-
dade de governo, de preferência
envolvendo os demais poderes. Não
é suficiente que uma secretaria ou
um órgão esteja responsável pela
sua implantação. Todo o governo
deve ser envolvido e comprometi-
do, começando pela autoridade

DEMOCRATIZAÇÃO DA SOCIEDADE AMPLIA AÇÃO DO PODER PÚBLICO
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tando-se para São Paulo; a Mata,
para o Rio; o Noroeste, para Brasília
e Goiás; o Leste, para o Espírito San-
to; o Norte e o Jequitinhonha, para
o seu próprio abandono. Mas a
integração do Estado � viária, eco-
nômica, cultural, tendo Belo Hori-
zonte, a capital, como epicentro �
passa pelo desenvolvimento das
características e potencialidades re-
gionais.  É a unidade e a integração
no pluralismo e na diversidade. O
orçamento participativo pode ser
um instrumento de maior relevân-
cia e eficácia no desenvolvimento
das micro e macrorregiões do Esta-
do, priorizando, com a participação
da cidadania, a aplicação dos recur-
sos públicos e privados no desen-
volvimento de seus próprios recur-
sos e vocação.

Não se trata de reproduzir, no
nível estadual, os orçamentos
participativos municipais, embora
muita coisa possa ser aproveita-
da. A realidade é muito diferente
e mais complexa pela extensão
do território,  pela diversidade dos
problemas e expectativas pelas di-
ficuldades de transporte e comu-
nicação em algumas regiões. Im-
possível, num primeiro momento,
assegurar a participação de todos.
Penso que o passo seguinte à
regionalização seria a realização
de reuniões e assembléias envol-
vendo representantes e lideranças
das entidades públicas e não go-
vernamentais existentes na região
para o levantamento das deman-
das. Após a filtragem das reivin-
dicações, as mais importantes se-
riam visitadas por delegados e re-
presentantes de toda região, jun-
tos com representantes do poder
público. Foi assim que fizemos em
Belo Horizonte: os delegados do
orçamento participativo visitam os
locais das obras solicitadas. Uns
tomam conhecimento das deman-
das dos outros. Começa aí o apren-
dizado das prioridades e da soli-
dariedade: comunidades carentes

abrem mão de suas justas e legíti-
mas reivindicações em face de si-
tuações humanas e sociais mais
dramáticas e urgentes. As priori-
dades são estabelecidas tendo,
como referência fundamental, a

inserem, far-se-ia, por intermédio
dos delegados, a escolha das prio-
ridades, considerando-se os recur-
sos disponíveis, recordando que o
orçamento participativo pode se dar
em dois níveis: das obras físicas
(obras viárias, por exemplo) e das
políticas públicas setoriais, como
vimos nos casos da educação e saú-
de. Pode-se trabalhar, ainda,
participativamente, a elaboração de
projetos para obtenção de financia-
mentos (BNDES, BID, Banco Mun-
dial) especialmente nas áreas so-
cial e ambiental, setores que têm
sido priorizados por essas fontes
financiadoras, especialmente as in-
ternacionais.

O orçamento participativo reme-
te à idéia do planejamento
participativo, envolvendo as lideran-
ças e as entidades locais e regio-
nais na elaboração dos planos e pro-
gramas de desenvolvimento do Es-
tado.

O passo seguinte seria o orça-
mento participativo para todo o Es-
tado. As regionais escolheriam os
delegados que, a partir das priori-
dades regionais, discutiriam as in-
tervenções, as obras e as políticas
públicas estratégicas para Minas
Gerais, possibilitando uma maior
integração e complementação en-
tre as regiões.

Muitos dirão que se trata de uma
utopia. A utopia é o derradeiro abri-
go da esperança e a bússola que
guia os que ousam buscar uma so-
ciedade mais digna das melhores
possibilidades do ser humano. Em
muitas cidades de Minas e do Bra-
sil, o orçamento participativo é hoje
uma realidade, fruto do sonho e da
ousadia. Podemos fazê-lo em Mi-
nas e no Brasil. Os escândalos re-
centes de CPI do orçamento no Con-
gresso Nacional mostram que é ne-
cessário mudar a rota para acabar
com a corrupção e o desperdício.
Além de necessário, sabemos que
hoje é possível. É questão de que-
rer e fazer!

vida e a dignidade humanas. As
pessoas vão percebendo na dinâ-
mica do processo que as obras
maiores e mais estratégicas, ainda
que não passem diretamente pela
sua casa, quarteirão ou rua, po-
dem refletir sobre a qualidade e a
melhoria de sua vida, às vezes
mais do que as intervenções lo-
cais que não promovem, por
exemplo, o desenvolvimento eco-
nômico e social e não abrem pers-
pectivas de geração de trabalho e
renda, hoje seguramente o maior
problema enfrentado pelas comu-
nidades e regiões do Estado.

Relacionadas as demandas e co-
nhecidas as realidades em que se
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As mudanças no Orçamento da

União de 99 priorizaram as dívidas

Sérgio Miranda
Deputado Federal pelo

PCdoB/MG

A
primeira proposta de
orçamento para 1999,
enviada ao Congresso,
em agosto de 1998,
cumpria a função de

propaganda eleitoral. Foi o �Orça-
mento da Eleição�. A sua publica-
ção por inteiro somente se deu no
final de setembro, a dez dias do
primeiro turno. Mas deu-se grande
destaque à mensagem que acom-
panha o projeto de lei, onde o pre-
sidente-candidato projetou um ce-
nário cor-de-rosa para a economia
nacional.

Segundo a previsão de FHC,
nada de crises: a União faria inves-
timentos da ordem de R$ 8,7 bi-
lhões. Descontada a emissão de tí-
tulos, o País arrecadaria R$ 196,5
bilhões, R$ 28,1 bilhões seriam
transferidos aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios e ainda
estavam programados R$ 159,7 bi-
lhões com outras despesas. Sem
grandes ajustes, o resultado primá-
rio seria positivo em R$ 8,7 bilhões.
Com inflação controlada e taxa de
juros em declínio, alcançaríamos o
desenvolvimento. Os eleitores po-
deriam esperar um crescimento
de 4% do PIB. No entanto, nada de
muitos detalhes que poderiam des-
viar as atenções dos ouvintes.

Mas não tardaram a cair as más-
caras de FHC e sua equipe. Logo
após o segundo turno da eleição,
no início de novembro, chega ao
Congresso uma nova proposta or-
çamentária. Era o �Orçamento do
Acordo com o FMI�, uma proposta
elaborada seguindo, à risca, os dita-
mes do Fundo. Agora, sim, a socie-
dade poderia conhecer os desati-
nos da aventura de FHC, que que-
brou o País com a sua política ba-
seada no crescente endividamento.
Ao invés de crescimento, queda de
1% no PIB. Sem muito alarde, a pro-
posição embutia um grande arrocho
fiscal, aumento voraz da carga tri-
butária e corte radical nos investi-
mentos e gastos sociais. Silêncio
absoluto sobre a falência de um
modelo que persiste na ilusão de
financiamento externo abundante e
barato, capaz de sustentar todos os
desequilíbrios das contas brasileiras.

A previsão era de recessão, o
que diminui sensivelmente as re-
ceitas públicas. Mas FHC precisava
de mais receitas e ainda de cortes
em todas as despesas não financei-
ras. De acordo com o raciocínio do
governo, despesas com saúde, edu-
cação, reforma agrária, saneamen-
to, segurança são pesados fardos
para a sociedade. Pagamentos de

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

A segunda proposta orçamentária para 1999, enviada ao Congresso por FHC, foi
elaborada seguindo os ditames do Fundo Monetário Internacional e embutiu um

arrocho fiscal, aumento da carga tributária e corte nos investimentos e gastos sociais
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pessoal e aposentados, então, nem
se fala. É papel dos governantes
aliviar essas contas, com medidas
de ajuste fiscal. Ao contrário, as des-
pesas com juros e encargos da dívi-
da independem das políticas públi-
cas, decorrem tão-somente das re-
lações de mercado. O seu custo nem
deve ser discutido. Uma síntese des-
se entendimento pôde ser vista na
proposta de lei orçamentária que
FHC enviou ao Congresso depois
do ajuste. Nela, as despesas com
amortização, juros e encargos da
dívida constariam na lei, mas ape-
nas formalmente, já que o governo
propunha que o Congresso autori-
zasse gastos ilimitados com esses
pagamentos, procedendo as mudan-
ças pelo rito do decreto, sem pas-
sar pelo Legislativo.

Orçamento do Acordo � O acor-
do com o FMI impôs a obrigação
de o Estado aumentar a arrecada-
ção e gastar menos com as chama-
das despesas não financeiras, para
poder gastar muito mais com as des-
pesas financeiras: juros, encargos e
amortizações da dívida.

Para o governo, a solução para
assegurar mais recursos foi majorar
as alíquotas das contribuições so-
ciais. A opção de aumentar contri-
buições sociais ao invés de impos-
tos se justifica porque elas podem
ser instituídas e cobradas no mes-
mo exercício financeiro. Desse
modo, mesmo que a publicação das
novas leis se dê em 1999, a co-
brança das novas contribuições não
precisa esperar a virada do ano,
bastam 90 dias. Os impostos e as
taxas têm de atender ao princípio
da anualidade e somente seriam
devidos no ano 2000. Outro ponto
importante para FHC é que o au-
mento de Imposto de Renda ou IPI
(os dois maiores impostos federais)
implicaria a divisão do bolo com os
Estados e municípios. A Constitui-
ção determina que quase a metade
desses tributos seja transferida a Es-

tados (FPE), municípios (FPM) e fun-
dos regionais. Fugindo dessa repar-
tição, FHC agride o princípio cons-
titucional e o pacto federativo. A
crise e os altos juros atingem, além
da União, Estados e municípios;

desses R$ 14,4 bilhões de novas
contribuições, basta compará-los
com o superávit primário de R$ 16,3
bilhões prometido ao FMI: 88%.

A receita suplementar veio
acompanhada de uma contenção nas
despesas da seguridade. Os cortes
nas programações de custeio e in-
vestimentos em saúde, previdência
e assistência somaram R$ 2,2 bi-
lhões. Arrecadando mais em contri-
buições sociais e gastando menos,
o orçamento da seguridade � que
contém as receitas e as despesas
com saúde, assistência social e pre-
vidência � promoveu uma brutal
transferência de recursos para o or-
çamento fiscal, que compreende
itens como educação, agricultura,
transportes, segurança e dívidas.
Esse desvio é conseqüência natural
de um esforço fiscal que ampliou
as receitas da seguridade, mas, na
realidade, pretende cobrir despesas
com a dívida e as não-melhorias nas
condições de vida da nossa socie-
dade.

Para mascarar essa transferência,
o governo falseou, na proposta or-
çamentária enviada ao Congresso,
as despesas com inativos, amplian-
do artificialmente os valores em
mais de R$ 1,67 bilhão. Com essa
artimanha, aumentou-se o déficit do
Plano de Seguridade do Servidor,
facilitando o discurso oficial, e ain-
da escondeu-se da sociedade que
as contribuições sociais agora aca-
bariam financiando o orçamento fis-
cal e as despesas com a dívida.

Também fruto do ajuste, as des-
pesas de investimento caíram qua-
se à metade, para apenas R$ 4,9
bilhões. Somente o transporte ro-
doviário perdeu R$ 868 milhões e
a programação de recursos hídricos,
outros R$ 426 milhões. Contribui-
ções sociais, como CPMF e Cofins,
aumentam, mas do programa �saú-
de� desapareceu quase R$ 1,5 bi-
lhão. Também é suprimida do sa-
neamento a metade dos recursos,
de R$ 645 milhões para R$ 336 mi-

porém, os novos tributos ampliam
a arrecadação apenas para a União.

Assim, FHC idealizou um aumen-
to de R$ 14,4 bilhões nas receitas
da seguridade social (contribuições
e recursos próprios dos respectivos
órgãos). A proposta, enviada em
agosto, estimava essas receitas em
R$ 105,3 bilhões. Esse valor cairia
porque não havia mais o cenário
de crescimento econômico, mas de
recessão, e a inflação ficaria abaixo
do 1,5% previsto. Daí a necessida-
de de um aumento substancial nas
contribuições, o suficiente para am-
pliar, ainda assim, as receitas da
seguridade para R$ 115,2 bilhões.
Para compreender a importância
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lhões, e da assistência foram retira-
dos R$ 500 milhões. As despesas
com ensino fundamental diminuíram
R$ 252 milhões e outros R$ 132
milhões foram subtraídos das uni-
versidades. A despeito do crescen-
te desemprego, as despesas com
proteção do trabalhador perderam
mais de R$518 milhões, retirados
dos programas de qualificação e
intermediação, geração de empre-
go e renda. Esses recursos são do
Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) e não podem ter nenhuma
outra destinação.

As maiores alterações se deram
no Orçamento da Seguridade. No
primeiro projeto, enviado em agos-
to, do Orçamento Fiscal seriam trans-
feridos R$ 9,6 bilhões para com-
plementar as necessidades com saú-
de, assistência e previdência. Na se-
gunda mensagem, esse valor caiu
para R$ 204 milhões. Mas, quando
o Congresso refez as contas, desco-
briu que FHC fraudou as despesas
com servidores inativos, ampliando-
as em mais de R$ 1,67 bilhão. Des-
contado esse valor, percebeu-se
que, contrariando os preceitos cons-
titucionais, as receitas da seguridade
estavam subsidiando despesas do
Orçamento Fiscal em mais de R$
1,466 bilhão.

Tudo para gerar R$ 16,3 bilhões
de superávit. Um grande sacrifício
para uma população cada vez mais
carente. Para o povo, um esforço
tão inútil quanto foi o das
privatizações.

Tramitação � A implementação do
ajuste fiscal depende da aprovação
de várias leis. A lei orçamentária é
apenas uma delas. No geral, o Con-
gresso atendeu cegamente aos ape-
los do governo. O deputado
Inocêncio de Oliveira chegou a di-
zer que, nesses momentos, o dever
dos parlamentares é fechar os olhos
e votar. Na verdade, fechou os olhos
à natureza da crise, à ineficácia das
medidas adotadas e às conseqüên-

cias sociais do ajuste. No entanto,
podemos considerar a participação
do Congresso no processo orçamen-
tário como positiva.

Em primeiro lugar, porque pro-
picia o debate político sobre o or-

debates, é a partir desse momento
que a sociedade conhece os núme-
ros do orçamento. A crise e o
desajuste, que desorientam a eco-
nomia brasileira, canalizam as aten-
ções para as contas públicas, pro-
piciando maiores espaços para essa
discussão.

Naturalmente, o governo FHC
conspira contra esse debate. Além
de sonegar muitas informações,
deliberadamente falseia outras.
Quando a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias foi promulgada, o presi-
dente vetou diversos dispositivos
que determinam o envio ao Con-
gresso de informações complemen-
tares. Mas, em 1998, FHC foi além...
Ao substituir o projeto, para aten-
der ao acordo com o FMI, algumas
informações e quadros demonstra-
tivos obrigatórios não acompanha-
ram a mensagem. Nem mesmo um
pedido de informações, formulado
e reiterado pelo meu gabinete, foi
integralmente respondido. Assim, o
Congresso e a sociedade não po-
dem acompanhar questões como
impacto para o Tesouro dos gas-
tos  com o Proer,  com a
federalização das dívidas esta-
duais  e  munic ipa is ,  com a
securitização das dívidas do setor
rural, critérios utilizados para a
regionalização dos gastos, demons-
trativos sobre a evolução da re-
ceita com a série histórica dos
anos anteriores e planilhas de cál-
culo para juros reais e nominais,
em regime de caixa e de compe-
tência. A maior parte das infor-
mações sonegadas diz respeito à
dívida pública, ao processo de sua
constituição e à natureza de seus
encargos. A dívida para esse go-
verno é realmente uma questão
emblemática: ela tem que ser paga
a qualquer custo, mas não pode
ser objeto de debate.

Um segundo ponto que merece
ser ressaltado na atuação do Con-
gresso é a melhoria da
regionalização dos investimentos

çamento. A lei orçamentária forne-
ce uma boa imagem da situação do
Estado. É possível apreender infor-
mações muito precisas sobre quem
financia e quem usufrui do dinhei-
ro público. Como e de quem o Es-
tado subtrai parcela da renda e da
riqueza e quais são os segmentos
sociais e setores econômicos que
se beneficiam das despesas públi-
cas, dos incentivos e benefícios fis-
cais, creditícios e tributários. O or-
çamento também retrata o processo
econômico, a recessão, o desem-
prego, o endividamento público, a
falência das políticas sociais, etc.
Embora seja pequena a parcela de
parlamentares que participa desses
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GR FU )a(LP latoT/s%
odavorpA

)b(
latoT/s%

)1(XE XE 3,0 - 3,0 -

)2(AN AN 2,423.2 74 9,936.2 03

OC OC 0,6 0 6,8 0

OC FD 2,661 3 3,442 3

OC OG 9,76 1 5,182 3

OC SM 1,23 1 3,781 2

OC TM 5,98 7 1,212 2

OC LATOT 7,163 7 8,339 11

EN LA 1,83 1 3,931 2

EN AB 9,041 3 5,523 4

EN EC 5,791 4 8,233 4

EN AM 0,84 1 9,081 2

EN EN 9,03 1 5,92 0

EN BP 7,83 1 1,671 2

EN EP 7,251 3 9,403 4

EN IP 3,43 1 8,021 1

EN NR 2,43 1 9,301 1

EN ES 1,13 1 6,311 1

EN LATOT 3,647 51 4,728.1 12

ON CA 8,81 0 4,88 1

ON MA 8,53 1 4,88 2

ON PA 9,21 0 0,95 1

ON ON 3,631 3 7,181 2

ON AP 4,55 1 5,181 2

ON OR 0,73 1 9,301 1

ON RR 4,34 1 6,301 1

ON OT 4,03 1 8,411 1

ON LATOT 9,963 8 7,469 11

DS SE 5,34 1 1,811 1

DS GM 4,562 5 4,506 7

DS JR 0,271 4 5,023 4

DS DS 6,2 0 8,2 -

DS PS 0,903 6 3,865 7

DS LATOT 5,297 61 0,516.1 91

LS RP 1,401 2 5,922 3

LS SR 1,821 3 4,613 4

LS CS 0,701 2 8,402 2

LS LS - - 8,0 -

LS LATOT 1,933 7 5,157 9

LATOT 0,439.4 001 6,237.8 001

Quadro 1

Orçamento Geral da União para 1999 - Programação de Investimentos por UF
A melhor regionalização visa combater as desigualdades e diminuir o

poder arbitrário do governo na execução do orçamento

(em R$ milhões)

Notas:
(1) EX= Exterior
(2) NA= Nacional

AS MUDANÇAS NO ORÇAMENTO DA UNIÃO DE 99 PRIORIZARAM AS DÍVIDAS
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Projeto PL Aprovado Diferença %

ASSISTÊNCIA
ações de geração de renda no enfrentamento à
pobreza

0,0  12,0  12,0 100%

ações sociais comunitárias no enfrentamento à
pobreza

0,0  23,0  23,0 100%

assistência integral a criança e ao adolescente no
enfrentamento à pobreza

 22,8  30,7  7,9 26%

desenvolvimento de ações sociais e comunitárias 0,0  12,9  12,9 100%

participação da União em programas de garantia
de renda mínima

 54,0  100,1  46,1 46%

EDUCAÇÃO
assistência financeira a entidades universitárias
não federais

0,0  7,4  7,4 100%

combate ao analfabetismo e universalização do
ensino fundamental

 35,8  37,1  1,3 3%

construção e recuperação das instalações das
instituições federais de ensino

 9,0  83,9  74,9 89%

coordenação, supervisão e desenv. do ensino
médio e tecnológico

 3,8  10,0  6,2 63%

coordenação, supervisão e desenvolvimento do
ensino superior

 20,7  27,5  6,8 25%

desenvolvimento da educação pré-escolar  17,9  20,4  2,5 12%

expansão e melhoria do ensino técnico  7,0  9,6  2,6 27%

EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
construção e equipamento de instalações
desportivas

 8,1  91,7  83,6 91%

mobilização da sociedade pela ação desportiva
comunitária

 21,2  41,8  20,6 49%

SAÚDE E SANEAMENTO
aquisição de unidades equipadas para
atendimento móvel

0,0  16,0  16,0 100%

assistência financeira a entidades do setor saúde 0,0  45,1  45,1 100%

controle de doença de chagas  37,3  39,2  1,9 5%

drenagem em áreas endêmicas de malária  5,6  8,7  3,1 36%

educação em saúde e mobilização comunitária  10,0  11,0  0,9 9%

infra-estrutura de saneamento básico  77,0  203,6  126,6 62%

infra-estrutura do SUS  361,9  511,8  149,9 29%

manutenção de contratos de gestão  182,1  200,3  18,1 9%

manutenção de hospital de ensino/SUS  99,3  105,3  5,9 6%

manutenção e operacionalização do SUS 9.952,9  10.300,4  347,5 3%

melhorias sanitárias  27,8  36,9  9,1 25%

sistemas de abastecimento de água  74,0  107,0  33,0 31%

sistemas de esgotamento sanitário  52,4  67,8  15,4 23%

Quadro 2
Orçamento Geral da União para 1999

Parlamentares atendem a demandas e ampliam recursos de projetos da
área social

(em R$ milhões)

públicos em decorrência das emen-
das dos parlamentares, das banca-
das estaduais e das comissões
temáticas, aperfeiçoando, assim, a
proposta orçamentária. Para se ter
uma idéia, pela proposta do Exe-
cutivo, 47% dos investimentos es-
tavam alocados em programações
genéricas e a sua aplicação de-
penderia do arbítrio do governo.
Pela proposta aprovada, esse

percentual cai para 30%. Ou seja,
a lei já determina onde 70% dos
investimentos serão aplicados,
diminuindo o poder discricioná-
rio do governo na execução da
lei orçamentária. Maiores deta-
lhes dessa regionalização cons-
tam no quadro 1.

O terceiro motivo que ilustra
como o Congresso tem participa-
do positivamente no processo or-

çamentário é a ampliação dos re-
cursos que são destinados para as
áreas sociais. Quando o governo
FHC prepara a sua proposta orça-
mentária, os interesses do grande
capital financeiro determinam os re-
sultados. O governo não poupa es-
forços para satisfazê-lo. Com isso,
os setores sociais vêm perdendo
recursos ano-a-ano. A pressão de
governadores e prefeitos, de enti-
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dades da sociedade civil e até mes-
mo de dirigentes de diversos órgãos
públicos, sensibilizando os parla-
mentares, amplia verbas para esses
setores. O quadro 2 dá uma demons-
tração do efeito das emendas sobre
o orçamento. Mas não é possível
ter grandes ilusões sobre essas no-
vas programações. Para o governo,
aceitar as emendas dos parlamenta-
res é um preço a se pagar para a
aprovação da essência do ajuste, já
que novas despesas sociais não es-
tavam no seu plano. Grande parte
desse acréscimo atende a deman-
das que os parlamentares trazem de
suas bases eleitorais, mas, infeliz-
mente, não deve ser executado, pois
a lei orçamentária tem efeito mera-
mente autorizativo. Mesmo assim,
muitas vezes a grande imprensa e
o governo se insurgem contra o
Congresso quando exerce suas fun-
ções ao alterar o orçamento, para
reconhecer esses pleitos.

Vale ressaltar que algumas das
modificações têm aspecto genérico
e grande alcance social. As universi-
dades, que perderam R$ 132 milhões
com o ajuste, recuperaram R$ 81 mi-
lhões. Os programas de renda míni-
ma e enfrentamento à pobreza rece-
beram R$ 100 milhões. Na saúde, por
exemplo, as programações relativas
à assistência médica e sanitária do
SUS foram corrigidas para aproximar
os quantitativos per capita em cada
Estado. Na proposição do governo,
contra uma média nacional de R$
52,23, em Estados do Norte e Nor-
deste as verbas chegavam a R$ 29
por habitante/ano (como no Pará),
enquanto no Sul e Sudeste ultrapas-
savam a R$ 65 (como em SP). Mes-
mo considerando que os serviços
prestados têm complexidades dife-
renciadas, não há por que negar
essas condições básicas de cidada-
nia. Uma melhor equalização pos-
sibilita um melhor desempenho do
SUS nesses Estados e ainda elevou
a média na-cional para R$ 54,41.
Mais de R$ 325 milhões foram uti-

Quadro 3
OGU 1999 � Verbas para Manutenção e Operacionalização do SUS

Diminuição das diferenças per capita permite melhores condições de
cidadania nos Estados mais pobres

Reg UF Valor (R$
milhões)

População
(mil)

Média per
capita (R$)

Proposta Final Antes Depois

CO DF 94,3 94,3 1.639,0  57,54  57,54

CO GO 205,8 215,3 4.098,5  50,21  52,53

CO MS 89,6 92,9 1.818,2  49,30  51,07

CO MT 104,4 108,0 2.107,7  49,55  51,22

CO TOTAL 494,2 510,4 9.663,4  51,14  52,82

NE AL 109,1 119,9 2.548,1  42,82  47,05

NE BA 427,9 523,0 12.014,0  35,62  43,54

NE CE 310,2 324,7 6.433,7  48,22  50,46

NE MA 208,9 233,8 4.990,7  41,86  46,85

NE PB 141,1 152,6 3.229,2  43,69  47,27

NE PE 358,5 364,0 7.187,4  49,89  50,64

NE PI 115,4 124,1 2.610,5  44,19  47,54

NE RN 112,2 119,7 2.448,3  45,84  48,91

NE SE 62,4 71,4 1.515,1  41,15  47,10

NE TOTAL 1.845,7 2.033,3 42.977,0  42,95  47,31

NO AC 14,0 18,9 428,0  32,78  44,11

NO AM 70,1 93,7 2.165,9  32,39  43,26

NO AP 9,4 13,9 299,3  31,25  46,60

NO PA 158,2 214,3 5.328,1  29,70  40,21

NO RO 46,0 53,4 1.190,7  38,62  44,83

NO RR 8,7 10,4 228,7  37,92  45,61

NO TO 39,8 45,8 946,6  41,99  48,39

NO TOTAL 346,2 450,4 10.587,4  32,70  42,54

SD ES 111,5 125,2 2.649,7  42,06  47,23

SD MG 881,5 881,5 15.941,9  55,30  55,30

SD RJ 727,2 727,2 12.916,7  56,30  56,30

SD SP 2.091,9 2.091,9 32.126,1  65,12  65,12

SD TOTAL 3.812,1 3.825,8 63.634,4  59,91  60,12

SL PR 526,9 526,9 8.511,3  61,91  61,91

SL RS 532,4 532,4 9.249,2  57,56  57,56

SL SC 237,0 240,2 4.614,3  51,35  52,06

SL TOTAL 1.296,2 1.299,5 22.374,7  57,93  58,08

TOTAL 7.794,4 8.119,4 149.237,0  52,23  54,41

lizados nessas correções � veja qua-
dro 3.

O conjunto das mudanças no
Orçamento da Seguridade conse-
guiu ampliar em quase R$ 1 bilhão
as despesas programadas. As trans-
ferências para o Orçamento Fiscal
caíram de R$ 1,466 bilhão para R$

489,5 milhões. Entretanto, ainda não
foi suficiente para reverter a
inconstitucionalidade presente nes-
sa transferência.

Mas a maior vitória alcançada
nesse aspecto foi evitar que a lei
orçamentária dissimulasse o desvio
dos recursos da seguridade. Para
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falar a verdade, já há vários anos
que a oposição afirma que o gover-
no, durante o processo de execu-
ção orçamentária, retém os recur-
sos da seguridade, utilizando-os para
fazer caixa ou mesmo desviando-
os para finalidades mais diversas,
por meio do Fundo de Estabiliza-
ção Fiscal (FEF). Acontece que,
como o FMI exigiu que a meta de
superávit estivesse presente na lei
� e não fosse apenas um resultado
de contingenciamentos durante a
execução, como no passado �, o
desvio apareceu já no texto da lei.
A presença na lei de um dispositi-
vo inconstitucional abre espaços
para medidas judiciais.

Em quarto lugar, porque o Con-
gresso esclarece muitas irregulari-
dades, corrigindo umas, engolindo
outras. O Fundo de Estabilização Fis-
cal tem um papel importante para
o governo na produção do ajuste
fiscal. Tanto serve para subtrair re-
cursos dos Estados e municípios,
quanto para desvincular recursos
que, constitucionalmente ou legal-
mente, têm destinação dirigida,
como no caso dos 18% dos impos-
tos que a Constituição reserva para
a educação, as contribuições soci-
ais, etc. De cada imposto ou contri-
buição social, 20% são alocados para
o FEF. Por aprovação de destaque
de minha autoria, foi subtraída do
FEF a parcela de recursos que se
originava da Contribuição de Em-
pregadores e Trabalhadores para a
Previdência Social. Esse destaque
atende à Reforma da Previdência,
que proíbe a utilização dessa verba
para outros fins que não dizem res-
peito ao pagamento de benefícios
do Regime Geral de Previdência
Social. Com essa medida, a Previ-
dência recuperou R$ 9,8 bilhões,
que se não ampliam o montante
alocado no INSS, garantem a gestão
integral desses recursos para a Pre-
vidência. Outra conseqüência é a
diminuição do FEF, que cai de R$
30 bilhões para R$ 21,1 bilhões, afe-

tando a capacidade de manipulação
das receitas promovida pela Secre-
taria do Tesouro Nacional.

Uma outra irregularidade é prati-
cada com os recursos das receitas
próprias dos diversos órgãos. Muitas

Além desse desvio, que gera
superávit a ser destinado exclusi-
vamente ao Fundo de Amortização
da Dívida Pública, FHC ainda não
se contenta: aloca recursos de juros
e multas cobrados pela Receita Fe-
deral, inclusive relativos a contri-
buições sociais, e das taxas de fis-
calização, diretamente para a amor-
tização e pagamento de juros e en-
cargos da dívida.

O Congresso apenas fez corre-
ções em algumas situações. Foi o
caso do Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran), que faz jus a
5% das multas para utilização em
campanhas educacionais para pre-
venção de acidentes de trânsito.

Outra irregularidade presente no
projeto foi o uso de recursos do sa-
lário-educação para merenda esco-
lar. A Constituição prevê que a me-
renda escolar deve ser custeada com
recursos da seguridade social. O
salário-educação e os recursos dos
18% da educação devem ser apli-
cados na manutenção do ensino fun-
damental e não podem ser utiliza-
dos mesmo em atividades correlatas,
como merenda e transporte. No en-
tanto, R$ 12 milhões de recursos
do salário-educação estão incluídos
dentro dos R$ 903 milhões que
compõem as despesas com meren-
da. A correção desse desvio aumen-
taria as disponibilidades do setor.

O Imposto �Verde� � No Orçamen-
to Fiscal, um dos grandes cortes pro-
movidos pelo governo em busca do
ajuste atingiu o setor de transpor-
tes. Para ampliar esses valores, o
Congresso poderia introduzir mais
um imposto ou diminuir a previsão
de superávit acordada com o FMI.
A opção preferida pelos parlamen-
tares do PMDB foi a primeira. Tra-
mita no Congresso, há vários anos,
a proposta de um imposto sobre
combustíveis. A lei orçamentária
transformou previsão em realidade
e incorporou R$ 2,1 bilhões de re-
ceitas relativas a esse tributo. Diga-
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autarquias, fundações, fundos e as
novas agências reguladoras (teleco-
municações, energia elétrica e pe-
tróleo) possuem previsão legal para
realizar receitas, por meio da aplica-
ção de taxas de serviços, de fiscali-
zação, retorno de aplicações ou mes-
mo rendimentos financeiros de seus
recursos próprios. Para ampliar o con-
trole das despesas e possibilitar o
aumento do superávit, o governo se
utilizou do seguinte artifício: faz pre-
visão subavaliada do ingresso desses
recursos, justamente porque não há
impedimentos para que a receita su-
pere as expectativas, embora exista
a proibição para que as despesas ul-
trapassem os limites da lei.
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se, de passagem, que inexistem se-
quer cálculos precisos capazes de
justificar esse valor. Dispor sobre a
utilização de recursos para os quais
não há previsão legal não é novi-
dade. Também constam da lei orça-
mentária despesas com saúde e pre-
vidência que serão cobertas com os
R$ 15,9 bilhões a serem arrecada-
dos com a nova CPMF, de 0,38%.

Para o governo, a situação é bas-
tante cômoda. A Lei de Diretrizes
Orçamentárias, que determina os
parâmetros de elaboração da Lei
Orçamentária Anual, permite a in-
clusão de despesas baseadas em
novos tributos, mas é taxativa ao
determinar que o governo, 30 dias
após a publicação da lei orçamen-
tária, deva cancelar todas as despe-
sas que ainda estão sem financia-
mento definido, ou seja, cujos tri-
butos não foram aprovados ou o
foram em parte. Assim, a partir da
ameaça de cancelamentos, o gover-
no tem um importante argumento
para que o Congresso sempre apro-
ve os tributos pendentes.

Naturalmente, o Imposto sobre
Combustíveis é uma ficção. A intro-
dução de novos tributos depende
de emenda constitucional. Mas, para
que a arrecadação desse imposto
vigore imediatamente, é preciso
quebrar também o princípio da
anualidade, para muitos uma �cláu-
sula pétrea�, impossível portanto de
ser alterada. No caso da CPMF, tam-
bém há necessidade de alteração
constitucional, mas para as contri-
buições sociais a anterioridade se
restringe a 90 dias.

Nos termos do acordo com o FMI
e da Lei orçamentária para 1999, a
situação é mais dramática. O acor-
do exige que as receitas superem
as despesas não financeiras em R$
16,3 bilhões. Assim, cada real não
arrecadado impõe corte de mesmo
tamanho.

A inclusão de receitas de difícil
realização mascara o orçamento. Faz
previsão de despesas que serão obri-

gatoriamente canceladas, esconden-
do as conseqüências do ajuste.
Mantidas as condições atuais, a não-
aprovação do chamado Imposto Ver-
de levará o governo a promover cor-
tes de R$ 2,1 bilhões nas despesas.

O cancelamento das despesas
vinculadas ao Imposto Verde afeta-
rá também a regionalização dos in-
vestimentos, já que sua programa-
ção não é linearmente distribuída.
Enquanto para Minas Gerais esse
corte totaliza 20% dos investimen-
tos previstos, para São Paulo, signi-
fica 12,6% e, para o Rio de Janeiro,
apenas 4,7%.

Sacrifícios � Pela primeira vez, a
lei orçamentária vai trazer em seu
texto a obrigatoriedade de obten-
ção de superávit primário, de R$16,3
bilhões. Aliás, mais grave ainda, não
existindo metodologia definida em
lei para esse cálculo, o governo terá
total liberdade para alcançar esse
valor.

Para muitos parlamentares, a de-
terminação de superávit na lei or-
çamentária é uma flagrante

inconstitucionalidade. Por determi-
nação da Carta Magna, a lei orça-
mentária não pode conter dispositi-
vo estranho à previsão da receita e
à fixação da despesa; as únicas ex-
ceções previstas são autorização
para abertura de crédito suplemen-
tar e contratação de operação de
crédito por antecipação da receita.
Naturalmente, a determinação de
superávit não se enquadra nas pre-
visões da Constituição.

A redação do artigo foi tão mi-
nuciosa que permite ao governo
acordar com o FMI superávits ainda
maiores, como foi feito no dia 4 de
fevereiro, e ainda assim terá prévia
autorização para produzir todos os
cortes adicionais.

A situação é dramática. Parte das
receitas previstas na lei orçamentária
não vai se viabilizar. Mas FHC terá
autorização legal para realizar os cor-
tes necessários para alcançar o supe-
rávit mínimo. Diante de uma lei onde
as receitas são mera previsão e as
despesas não são obrigatórias, mas
apenas indicativas, o superávit de R$
16,3 bilhões é o único número do

Aprimeira proposta de lei or-
çamentária � o �Orçamen-
to da Eleição� � chegou ao

Congresso em agosto de 1998. A
dívida pública federal, interna e
externa, já ultrapassava a casa dos
R$ 400 bilhões e consumiria R$
53 bilhões em juros e encargos.
Somente a rolagem da dívida in-
terna envolveria R$ 394 bilhões.
Além dessa rolagem com recur-
sos da emissão de novos títulos, o
governo utilizaria R$ 22,4 bilhões
de recursos fiscais, de
privatizações e concessões, e ain-
da R$ 9,75 bilhões de outras fon-

tes financeiras na amortização.
Comparativamente, a conta de

juros e encargos era 2,8 vezes su-
perior às despesas com saúde e
saneamento, 3,4 vezes maior do
que os gastos com educação e cul-
tura, 8,7% superior aos gastos com
pessoal, ativos e inativos, civis e
militares, e 10% maior do que os
pagamentos de benefícios da pre-
vidência.

Por outro lado, dos R$ 14,4 bi-
lhões que o Ministério da Saúde
teria para as ações de saúde, R$ 8
bilhões ainda não existiam e de-
penderiam da aprovação da CPMF.

Um orçamento com privilégio absoluto

para os encargos da dívida
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qual o governo não pode se afastar,
muito menos para reduzi-lo. O tama-
nho do sacrifício necessário sequer
pode ser mensurado.

Quando a lei orçamentária apre-
senta em seus quadros demonstrati-
vos que as receitas superam as des-
pesas em R$ 16,3 bilhões, ela parte
de algumas premissas. O problema
é que algumas já estão superadas.

Vários itens de receita não serão
cumpridos. O governo calculou que
a CPMF seria cobrada a partir de
fevereiro, mas a realidade aponta
que não será antes de junho. Per-
de-se, assim, a metade da previsão.
A medida compensatória idealizada
pelo governo, já em vigor (aumen-
to do IOF e da CSLL e antecipação
das receitas de concessões), não
substitui integralmente, deixando
uma diferença de R$ 1,4 bilhão.
Outros R$ 2,1 bilhões definham jun-
tos com o Imposto �Verde�. Maior
ainda será a frustração da conta pe-
tróleo. Por essa conta, a Petrobrás
devolve ao Tesouro parcela de seus
ganhos que advém da queda do pre-
ço internacional do petróleo, por
exemplo. O governo idealizou em

R$ 5 bilhões o tamanho desse re-
passe. A desvalorização cambial e
o aumento relativo do custo do pe-
tróleo alteraram profundamente essa
relação. E a manutenção da
integralidade do repasse exigiria
que todos os derivados do petróleo
subissem para compensar a queda
do real frente ao dólar. Solução que
ampliaria a espiral inflacionária.
Assim, para manter os preços, será
preciso contabilizar mais esse rom-
bo. Também haverá queda nas re-
ceitas provenientes das contribui-
ções aplicadas aos servidores ati-
vos e inativos; calcula-se que elas
serão R$ 1,2 bilhão menores. Para
piorar mais ainda as contas, também
as receitas de concessões já estão
deficitárias. O governo planeja ar-
recadar mais de R$ 8 bilhões em
concessões e permissões. Mas, logo
em janeiro, uma quebra. Os leilões
para as �empresas-espelho� das te-
lecomunicações resultaram em
deságio de 85%, dos quase R$ 900
milhões projetados para as concor-
rentes de longa distância e
Telenorte-leste apenas arrecadaram
pouco mais de R$ 150 milhões, ar-

recadando quase R$750 milhões a
menos. Vê-se que uma significativa
parcela das receitas não se efetiva-
rá.

Outro desajuste vem por parte
da previsão de despesas. Quando
o Congresso aprovou o aumento da
Cofins, determinou que o aumento
do tributo fosse compensado na
CSLL. FHC quis diferente: para o
governo esse aumento seria abati-
do no IRPJ. Caso fosse vitorioso, a
arrecadação do IR seria menor, di-
minuindo as transferências para Es-
tados e municípios. Ou seja, FHC
queria que as empresas compen-
sassem o aumento no cofre alheio.
Perdeu. A Secretaria do Tesouro
calcula que despesas com as Trans-
ferências Constitucionais serão R$
1,46 bilhão maiores do que está pre-
visto na lei.

Percebe-se, portanto, que os
R$ 16,3 bilhões tais como previs-
tos são fictícios. Logo, FHC terá
que promover profundos cortes
para alcançá-los. Inimagináveis a
dimensão e os efeitos de novos
cortes num orçamento já tão
depauperado.

O caso da Anatel é
emblemático porque
apresenta as duas irregu-

laridades: a subavaliação de receita
e o desvio dos recursos para pa-
gamentos da dívida.

Os recursos próprios da Anatel
advêm das taxas de fiscalização,
que podem ser facilmente calcu-
ladas, pois cada empresa ou usu-
ário de telecomunicações paga de
acordo com sua capacidade insta-
lada com permissão governamen-
tal de uso. A Anatel avalia em R$
420 milhões a receita das taxas
de fiscalização para 1999. No en-

tanto, a lei orçamentária prevê ape-
nas R$ 350 milhões. E, desses, R$
180 milhões serão utilizados pela
Agência e R$ 170 milhões desvia-
dos para amortização da dívida. Ora,
esse desvio subtrai capacidade de
fiscalização, facilitando a vida das
empresas privadas do setor, e ain-
da permite que as empresas, admi-
nistrativa e judicialmente, argumen-
tem a impropriedade da cobrança,
já que os recursos não são utiliza-
dos dentro das suas finalidades, dei-
xando de ser �taxa de fiscalização�
para ser �imposto�.

Para citar outro exemplo, basta

ver o caso do Fundo de Defesa
dos Interesses Difusos (direitos so-
ciais indivisíveis como direitos do
consumidor, minorias, questões
raciais, infância e juventude, etc.).
Esse fundo arrecada aproximada-
mente R$ 1,4 milhão a cada ano.
Mas apenas estão previstos R$ 60
mil para as despesas desse fun-
do. Assim, prejudicando todas as
atividades-fim do fundo, 95% dos
seus recursos estarão impossibili-
tados de serem aplicados, com cla-
ra intenção de promover superá-
vit, que vai para o Fundo de
Amortização da Dívida.

Um vale-tudo para desviar recursos
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n

Orçamento real � O superávit
cumpre o papel de limitar o cresci-
mento da dívida frente ao PIB, que
o governo queria ver estabilizada
em 46% da produção brasileira. Por
isso, é preciso que uma crescente
parcela dos recursos fiscais seja uti-
lizada para pagamentos cada vez
maiores de encargos, juros e amor-
tizações da dívida.

Depois da desvalorização, o FMI
tem exigido do País uma política
de juros astronômicos, o que resul-
tará necessariamente num descon-
trole da dívida pública.

A obtenção do superávit tornou-
se a questão fundamental da exe-
cução orçamentária. Todos os recur-
sos que foram ampliados na saúde,
educação, etc. ficam submetidos a
esse objetivo. Lamentavelmente, o
Congresso cedeu ao Executivo to-
dos os poderes para fazer os cortes
nas programações de despesas até
atingir o seu objetivo.

Mesmo antes da maxides-
valorização do real, atingir a meta
de R$ 16,3 bilhões já exigiria cortar
despesas no tamanho de cada re-
ceita que se frustra. O que já era
uma missão bastante difícil, tornou-
se impraticável.

A realidade que se criou após a
desvalorização cambial alterou to-
das as contas. O orçamento para
1999 prevê R$ 17,7 bilhões em des-
pesas com encargos e amortização
da dívida externa da União. Se a
desvalorização ficar em 50%, pode-
se calcular um aumento correspon-
dente nessas despesas. A parcela
da dívida interna que está atrelada
ao dólar está calculada em R$ 67
bilhões para valores de dezembro
de 1998. A mesma desvalorização
demandará uma conta extra de R$
34 bilhões.

Manter a política de altos juros por
alguns meses é instrumento do go-
verno para conter a inflação e ainda
pagar caro pelos dólares dos
especuladores. Os encargos do res-
tante da dívida interna, calculada em

R$ 270 bilhões, sofrem a majoração
proporcional à alta dos juros, hoje em
39%. A conta sairá muito mais cara.

A solução dada pelo acordo
preliminar, acertado no dia 4 de
fevereiro, estabelece um novo ar-

se juros cada vez maiores e au-
mento drástico da recessão.

Alguns comentaristas econômi-
cos têm afirmado que a inflação pre-
vista para este ano contribuirá para
o governo alcançar as suas metas,
aumentando as receitas, indexadas,
e diminuindo o valor real das des-
pesas. Na prática, é dar um calote
nos salários e fornecedores, para
salvar os compromissos com o mer-
cado financeiro. É preciso, ainda,
acrescentar as previsões sombrias
para o desempenho da economia
brasileira. A diminuição do PIB afe-
tará negativamente todas as recei-
tas públicas e privadas. Mais desem-
prego, menores salários, diminutas
oportunidades se somarão aos bru-
tais cortes nas despesas sociais des-
se governo. Tudo para que o go-
verno possa oferecer garantias aos
investidores.

Os governistas e seus aliados ata-
cam todas as propostas que se iden-
tificam com o rompimento dos con-
tratos da dívida. Moratórias, nem
pensar. Nenhum desses acordos
pode ser quebrado ou arranhado. É
bem verdade que o presidente FHC,
o candidato que iria vencer o de-
semprego, precisou escolher entre
quebrar os acordos com os seus
financiadores ou simplesmente es-
quecer as suas promessas de cam-
panha, levando o País à maior
recessão e ao maior desemprego da
história recente. Enganam-se todos
os que duvidavam da opção desse
governo.

Nem todas as implicações do
novo acordo com o FMI sobre o or-
çamento puderam ser analisadas,
mas tornam-se suficientes para de-
monstrar a importância do tema. O
Estado brasileiro foi integralmente
colocado à disposição do capital fi-
nanceiro e o orçamento é um dos
instrumentos dessa ação.

Colaboraram Flávio Tonelli e Luciana

Barreto

rocho fiscal. E, nem assim, será
suficiente para o acerto das con-
tas. FHC e o FMI falam agora em
aumentar o superávit do setor pú-
blico de 2,3% do PIB para 3,5%
do PIB. A parcela do ajuste que
cabe ao orçamento da União sobe
de R$ 16,3 bilhões para quase R$
25 bilhões. Apesar de ser um
enorme sacrifício e implicar a des-
truição completa das ações soci-
ais do governo e redução do limi-
te dos investimentos públicos,
pouco significará frente ao au-
mento das despesas com juros e
encargos da dívida. Medidas adi-
cionais relativas à política mone-
tária serão necessárias. Esperam-
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A
democratização, a sustentabilidade e a

regionalização do planejamento constituem os pi-

lares do plano de desenvolvimento estratégico do

Estado, explicitado nas propostas do Plano

Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e do Pla-

no Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), elaborados pela

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. Nesta

entrevista à Revista do Legislativo, o secretário Manoel Costa diz

que há muitos anos Minas Gerais não tem um planejamento capaz

de desenvolver suas potencialidades. Segundo ele, o Orçamento

Participativo é um instrumento poderoso para demo-

cratizar o planejamento e ajudar o governo a ter uma

radiografia precisa das demandas das diferentes re-

giões de Minas, permitindo que o planejamento seja

feito com base nas demandas e vocações regionais.

Manoel Costa critica, ainda, a política de abertura

econômica indiscriminada do governo federal e de-

fende a priorização do mercado interno como cami-

nho alternativo para o desenvolvimento e a melhoria

da distribuição de renda.

O secretário diz, ainda, que o governo federal atrope-

lou os Estados na elaboração do Plano Plurianual

(PPA), que classifica como um fator de desagregação

da identidade nacional e  portfolio de alternativas de

investimento da iniciativa privada, que não atende as

regiões mais necessitadas nem se preocupa com o re-

torno social, com a melhoria da qualidade de vida

das pessoas.

Planejamento abre espaço para

a participação da sociedade

ENTREVISTA

Manoel Costa
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Revista do Legislativo � Secretá-
rio, quais as grandes linhas do pla-
nejamento para estes quatro anos?
Manoel Costa � Na elaboração do
plano de desenvolvimento estraté-
gico, procuramos atender a uma
demanda por regiões, que já existe
de longa data, sem perder a visão
de todo o Estado. Isso tem sido de-
monstrado no próprio orçamento
participativo. E hoje, se visitarmos
a Zona da Mata e o Triângulo, por
exemplo, veremos também iniciati-
vas espontâneas tanto de prefeitos
como de consórcios e associações,
que reforçam essa linha de atuação.
Outro fator agregado no plano es-
tratégico é a democratização do pla-
nejamento. Então, o que o Estado
pretende, numa primeira fase, é
identificar regionalmente, e também
nas sub-regiões, as vocações e as
alternativas econômicas, para evi-
tar a adoção de uma política de re-
núncia fiscal ou ficar apenas numa
política restrita a algumas ações.

RL � O plano é de desenvolvimen-
to integrado. Como integrar a
regionalização?
MC � O Estado tem 580 mil km²,
todavia, faltam alternativas regionais
e a falta de um planejamento
regionalizado, muitas vezes, cria o
espírito separatista. Encontrando es-
sas alternativas de desenvolvimen-
to, não estaremos criando uma re-
gião autônoma, mas uma unidade.
Aliado ao planejamento global, con-
seguiremos ainda manter a Capital
como coração político do Estado.
Então, neste primeiro momento, não
estamos identificando uma ou outra
alternativa como planejamento do
Estado, mas definindo a forma e os
meios para que esse planejamento
seja realizado de uma maneira mais
profunda e irreversível.

RL � O plano leva em considera-
ção as regiões de planejamento que
já existem?

MC � Neste momento, não estamos
introduzindo nenhuma forma nova
de organização do Estado. As dez
regiões do Estado são regiões de
censo, mas nunca foram dez regi-
ões de planejamento. Então, se nós
compatibilizarmos as informações
que temos, de censo, de estatística,
teremos as regiões ditas de plane-
jamento. E o Estado tem hoje tam-
bém as microrregiões, que são 38.
Nós vamos, assim, fazer o planeja-
mento naquelas dez, com a pers-
pectiva futura de adequar algumas
delas, fazendo um plano sub-
regionalizado, levando em conta a
extensão, as características e as afi-
nidades dos municípios. O funda-
mental é que não estamos partindo
de uma base irreal ou com o mapa
de Minas na nossa frente. Já são de-
mandas que existem, reivindicações
que surgem espontaneamente. O
que estamos procurando fazer é
ouvir e criar os instrumentos para
que tenhamos, com clareza, as de-
mandas regionais. O orçamento
participativo é um desses instrumen-
tos e, numa segunda fase, iremos
fazer o planejamento participativo
voltado para a região.

RL � O que vai mudar nessa se-
gunda fase?
MC � A idéia é envolver todas as
forças existentes nas regiões. As uni-
versidades, que hoje não participam
e podem ter um papel de interven-
ção extremamente positivo na re-
gião, as associações microrregionais,
as organizações não governamen-
tais  e as prefeituras.

RL � Há uma mudança no enfoque
de como fazer o planejamento? Dei-
xa-se de ter a receita como a preo-
cupação básica do planejamento e
passa-se a fazê-lo sob o enfoque
das demandas?
MC � Das demandas e das voca-
ções. Na região, muitas vezes, por

A intervenção do

Estado será no sentido
de organizar as

demandas regionais,

de funcionar como
amálgama do

processo e não de

simplesmente ter ou
não ter recursos para

investir na região
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prática e cristalização de uma cul-
tura, o município está muito volta-
do para o Estado, enquanto a alter-
nativa para a solução do problema
está entre os próprios prefeitos. A
intervenção do Estado será no sen-
tido de organizar essas demandas,
de funcionar como amálgama do
processo e não de simplesmente ter
ou não ter recursos para investir na
região. Com essa organização de
demandas, o Estado participa tam-
bém na atração de outras formas de
recursos. As premissas básicas que
orientaram a elaboração do plano
foram a regionalização, a
sustentabilidade, de uma maneira re-
alista, não apenas porque é palavra
da moda, e a participação, ou seja,
a democratização do processo, com
o envolvimento da sociedade de for-
ma que ela possa cobrar aquilo que
está sendo planejado.

RL � O senhor falou de demandas
reprimidas das regiões. Poderia nos
dar alguns exemplos?
MC � Sim, a Região Metropolitana
de Belo Horizonte é um exemplo.
Aqui se tem um fluxo migratório ex-
tremamente intenso, são 26 prefei-
turas que fazem parte da Granbel,
e não há um instrumento de plane-
jamento. Já houve, era o Plambel,
que não pretendemos retomar. Mas
pretendemos participar, com as pre-
feituras, da elaboração de um pla-
no metropolitano de desenvolvi-
mento, pois, 40% da população do
Estado vive na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte. Outro exem-
plo é o Triângulo. É uma região que
tem pujança, não é uma região de-
primida, mas qual o seu futuro? A
mesma pergunta pode ser feita para
a Zona da Mata. Bem localizada,
próxima ao Estado do Rio, tem tra-
dição, cultura, boas universidades,
mas para onde ela caminha? Outra
região é o Sul de Minas, que sofre
uma pressão enorme da economia

paulista. O seu futuro é a abertu-
ra apenas de um eixo que vai fa-
zer o desenvolvimento sustenta-
do da região? Faltou planejamen-
to e essas indefinições, para as
quais teremos de encontrar uma
solução, são um complicador. Ve-
jamos ainda o caso de Furnas.  São
mais de 2,4 milhões de pessoas
na região dos rios Grande, Sapucaí
e Verde, que têm as melhores
águas do Brasil, hoje um manan-
cial de água potável completa-
mente comprometido. E qual é a
alternativa econômica futura para
a região? O Estado deve partici-
par e ajudá-la a encontrar uma eco-
nomia mais sustentável, que ofe-
reça melhor qualidade de vida e
crescimento. Não podemos permi-
tir que o que esteja ocorrendo se
perpetue, com a transformação do
lago de Furnas numa nova Baía
de Guanabara ou numa Lagoa da
Pampulha de maiores dimensões.
Se nos vo l tamos para as  re -
giões deprimidas como o Jequi-
tinhonha e o Mucuri, o quadro é o
mesmo.

RL � Como o planejamento
regionalizado se situa em termos do
País?
MC � A regionalização do planeja-
mento no País teve curto espaço de
vida, sendo interrompida pelo Gol-
pe de 64. O que seria uma tendên-
cia à regionalização e à democrati-
zação resultou na centralização por
parte do governo federal. E isso
continuou durante o regime autori-
tário. Quando se retomou o proces-
so de democratização, as estruturas
de planejamento já não existiam
daquela forma. Basta fazer uma ra-
diografia da atuação da Sudene nos
últimos anos e hoje. Ficou restrita à
atração de empresas e de financia-
mento, mas sem planejamento. Al-
guns Estados podem até ter avan-
çado e se preocupado em fazer pla-

Nossa preocupação é

resgatar a capacidade
de planejamento do

Estado, envolvendo no

PMDI órgãos como a
Fundação João

Pinheiro. A idéia não é

apresentar um plano
pronto, que se feche e

conclua em si mesmo
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nejamento regionalizado, mas são
iniciativas isoladas.

RL � Que quadro o senhor encon-
trou na Secretaria do Planejamento?
MC �  Nós encontramos uma estru-
tura que não investia. Planejar não
era mais uma preocupação do Esta-
do. O que foi adotado é o que po-
deríamos chamar de �planejamento
de negociação�, onde são
identificadas alternativas e se parte
em busca dos recursos. Não encon-
tramos uma radiografia real do Es-
tado nem da sociedade. Não estou
dizendo que seja culpa do último
governo, é um processo que não
foi realizado, talvez pelo compro-
metimento com a política do go-
verno federal, que não se interes-
sava pelo planejamento. Não pode-
mos dizer nem que o seu Plano
Plurianual (PPA) é uma ação de pla-
nejamento. O governo federal tem
uma ótica que transforma o País em
território, visando à pauta de ex-
portação, destrói os Estados e a po-
pulação não é levada em conside-
ração. É, portanto, um plano conce-
bido por empresas sem a menor
identidade com o País. Mesmo um
Estado como Minas Gerais perdeu
a capacidade de planejar, desmon-
tou o corpo técnico que tinha, mui-
tos saíram no Programa de Desliga-
mento Voluntário (PDV) do gover-
no passado. Nossa preocupação é
resgatar também essa capacidade de
planejamento do Estado, envolven-
do no Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado (PMDI) órgãos
como a Fundação João Pinheiro. A
idéia não é apresentar um plano
pronto, que se feche e conclua em
si mesmo.

RL � O senhor fala do PMDI não
mais como um produto acabado,
mas como um processo. Nessa hora,
qual será o papel do Estado, como
ele irá mobilizar recursos para isso?

MC � Isso é parte do processo. Va-
mos identificar os parceiros e
envolvê-los nessa iniciativa, pois o
planejamento não é uma solução que
dependa estritamente do Estado.
Essa unidade regional, por exem-
plo, que não é praticada, encontra
formas de financiamento na própria
atividade. Amplia e cria outros me-
canismos. Recentemente, por inici-
ativa de prefeituras e com pequena
participação nossa, um consórcio
criado na Zona da Mata, que alcan-
ça uma parte das Vertentes e do Sul,
conseguiu recursos da Itália, pelo
Banco Mundial, para elaborar um
plano de desenvolvimento inter-
municipal. Isso ilustra o que estou
dizendo e foi feito sem passar pelo
Estado. Ao proporcionar à região
possibilidade de discutir, o Estado
deixa de ser o senhor do saber e o
que detém todo o conhecimento e
poder. Ele vai partilhar. Com isso, o
processo de democratização atinge
o planejamento.

RL � Qual a grande preocupação
do governo nessa área?
MC � Preocupa-nos melhorar a pró-
pria situação do Estado para que ele
tenha capacidade de investir. Hoje
ele não tem essa capacidade, que
lhe foi tirada em busca do Estado
Mínimo. Foram tiradas do Estado
agências de desenvolvimento
como, por exemplo, o Bemge e o
Credireal. Num Estado como o nos-
so, com 40% da população vivendo
na linha da pobreza, uma Copasa
não é importante? Um Estado que,
apesar da Cemig, não tem toda a
sua eletrificação feita, mostra que
essa empresa é mais que uma com-
panhia de energia, é uma agência
de desenvolvimento.

RL � É de se esperar uma certa re-
sistência a este enfoque de planeja-
mento. As pessoas costumam pen-
sar planejamento como sendo um

Temos setores na

sociedade que querem
transformar o Estado

num Estado Mínimo

para usufruir ainda mais
das benesses e das

facilidades que já
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implantação do projeto

neoliberal
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papel do Estado, com dinheiro para
investir. Como o senhor espera re-
verter essa expectativa?
MC � A tendência é a de haver uma
mudança de cultura. A idéia do Es-
tado Mínimo, da facilidade de en-
trada de capitais, que nos levaria
ao Primeiro Mundo, acabou. Com
isso, as críticas contra aqueles que
ainda defendiam o papel do Esta-
do, taxando-os como detentores de
uma ideologia ultrapassada,
�tiranossáurica�, também se esva-
ziou e a própria realidade tem de-
monstrado que acabou a fantasia.
Não só no Brasil, mas onde esse
modelo foi aplicado � na Argenti-
na, no Chile e em outros países � o
sonho passou. Por um lado, a po-
pulação tende a acreditar que o Es-
tado tem potencialidade e que ela
faz parte dessa mudança e de uma
parceria com o governo democráti-
co. Mas, de fato, continuamos a ter
setores na sociedade, com outros
interesses, que querem transformar
o Estado num Estado Mínimo para
continuar a usufruir das benesses e
das facilidades que tentaram implan-
tar com o projeto neoliberal. Essa,
então, não é mesmo uma questão
fácil, mas a proposta do planejamen-
to regional, que não tem uma ver-
são no projeto neoliberal, é uma
opção para a sociedade. Nós res-
gatamos tudo isso e criamos um
instrumento para praticar a demo-
cracia.

RL � O senhor acredita que o mo-
delo neoliberal já chegou ao esgo-
tamento?
MC � Sim, mas eles vão tentar
reciclá-lo, vão criar uma nova rou-
pagem, pois estamos falando de um
projeto de longo prazo.

RL � Voltando ao papel do Estado
nessa função do planejamento, o
que está reservado, por exemplo,
para uma instituição como o BDMG?

MC � Acho que a discussão do pla-
no de desenvolvimento vai ser
transferida para todos os organis-
mos do Estado. O BDMG também
vai ser colocado nas ações, como a
Fundação João Pinheiro, o Indi, to-
das as secretarias, todos os instru-
mentos que fazem parte do Estado.
Essa discussão vai se dar numa pri-
meira fase, internamente. Ela não
está em descompasso com a nova
proposta apresentada no plano de
desenvolvimento.

RL � Mas o papel de atuação
do BDMG ainda está por ser defi-
nido?
MC � Claro. O Estado não é uma
máquina rápida em que você dá a
partida e ela responde. É preciso
despertar essa consciência, em
nível regional, do público, dos
secretários, dos órgãos. É um
envolvimento para que não haja
descompasso interno. Esse proces-
so já está ocorrendo no orçamento
participativo, o que difere um pou-
co do passado. A maioria dos ór-
gãos participa das discussões
regionais e vai adequando sua ação
em função das demandas. Esse é o
objetivo. Não estou dizendo que to-
dos vão dar uma resposta rápida, mas
a idéia é que todos possam se ade-
quar às demandas regionais propos-
tas. Já há uma sintonia muito grande
entre o orçamento participativo e o
planejamento. Identificadas as deman-
das, elas vão ressurgir, então, duran-
te a definição do próprio orçamento
e, aí, a sociedade já estará em condi-
ções de defendê-las e interferir, tan-
to na Assembléia Legislativa, durante
a discussão do projeto de lei do Or-
çamento,  como na Câmara dos De-
putados.

RL � O PMDI pressupõe parâmetros
e objetivos a serem alcançados para
que se possa medir a eficácia do
plano? Quais são?

O Estado não é uma
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MC � No processo de regionalização,
fica mais fácil perceber isso. Pode-
mos identificar uma região e a si-
tuação em que ela se encontra. E
com as ações propostas pela comu-
nidade local, regional, vamos
mensurar a situação encontrada e o
encaminhamento dado. Se fosse
uma avaliação global, genérica, po-
deríamos ter indicadores de cresci-
mento positivo, mas que só poderi-
am ser, de fato, verificados em cer-
tas regiões privilegiadas até mes-
mo em função da sua localização.

RL � Mas que expectativas o se-
nhor tem quanto a metas, inclusive
como forma de incentivar as comu-
nidades?
MC � O Estado faz parte de uma
Federação. Ele depende de uma po-
lítica do governo federal, não
agimos como Estado independente.
Estamos limitados, em parte, pela
política econômica do governo fe-
deral. Mas, por outro lado, não so-
mos pessimistas a ponto de achar
que não podemos fazer nada. Ao
envolver a população, ao democra-
tizar, buscamos explorar uma
potencialidade. Isso vai gerar um
desenvolvimento e um crescimen-
to independentemente da política
do governo federal. Se houver,
dentro desse processo, uma
compatibilização da política do go-
verno federal, seja explorando o
mercado interno, valorizando a pe-
quena  e média empresa, pode-se
atingir os objetivos de maneira mais
rápida. Por isso, nossa posição tam-
bém é de crítica ao governo fede-
ral, porque queremos antecipar o
futuro. Se o governo federal conti-
nuar com essa política que vem pra-
ticando, o futuro fica cada vez mais
distante.

RL � Os prefeitos vêm insistindo
na mesma reivindicação há dois ou
três anos. Que o governo deixe de

retirar recursos dos municípios, com
instrumentos como, por exemplo,
o Fundo de Estabilidade Fiscal (FEF)
e a Lei Kandir. O senhor vê pers-
pectiva dessa situação ser modifi-
cada pelo próprio governo federal,
de modo que os Estados e os muni-
cípios tenham uma situação mais
confortável?
MC � Não tenho muita expectativa
em relação a isso no governo
Fernando Henrique. A política ado-
tada exige sacrifício do mercado
interno, faz com que o País dispute
os mercados europeu e norte-ame-
ricano, de 850 milhões de habitan-
tes, mas já disputados por outros
cinco bilhões da população mundi-
al. Temos que explorar o mercado
interno, que é expressivo, já que
temos inúmeras multinacionais ex-
plorando-o. Temos que ampliar tam-
bém nossa relação com os países
periféricos, como Índia e China,
para troca de tecnologia. O que
vemos hoje é uma inversão da po-
lítica econômica do governo fede-
ral. A ótica é de exportar, exportar
para a Europa, os Estados Unidos, o
Japão e um pouco para a China.
Esquecemos o mercado interno. Fa-
zemos a política inversa da que foi
praticada pelos Estados Unidos e
que determinou o crescimento da
nação americana. A atual política
econômica sacrifica a Nação e o seu
futuro. Explorando o mercado in-
terno, interessa-nos aumentar o po-
der aquisitivo da população, melho-
rar as suas condições.

RL � Como explorar o potencial des-
se mercado interno?
MC � Oferecendo condições para
o crescimento de pequenas e mé-
dias empresas, que possam atender
aos mercados regionais. Com
tecnologia, preparamos ainda essas
empresas para o mercado externo,
mas já tendo um mercado interno
garantido. A não ser que se criem

O Estado faz parte de

uma Federação e,
portanto, estamos

limitados, em parte, pela

política econômica do
governo federal. Mas,

por outro lado, não

somos pessimistas a
ponto de achar que não

podemos fazer nada
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em todo o País  zonas francas como
a de Manaus, para fazer montagens
para exportação. Mas não somos
Hong Kong, somos um país com
extensão territorial. O Estado de
Minas Gerais já é bastante grande
em comparação com o País. Só esse
mercado poderia ser muito maior
se Minas não tivesse perdido a po-
pulação que perdeu por não encon-
trar alternativas dentro do seu terri-
tório. Só nos últimos 15 anos, de 80
a 95, perdemos 3,5 milhões de mi-
neiros, que foram procurar sobrevi-
ver em outros lugares, pois não en-
contraram no Estado, com sua ex-
tensão territorial, o que parece coi-
sa inconcebível, uma alternativa para
sobreviver.

RL � O senhor publicou uma série
de artigos na imprensa, onde se
verifica que o planejamento do Es-
tado de Minas confronta-se com o
plano plurianual do governo fede-
ral, o �Avança Brasil�. O senhor
ironiza o plano, chamando-o de pla-
no das 9 capitanias e 358 sesmarias.
O senhor vê, no plano do governo
federal, um retrocesso tão grande
para compará-lo às capitanias here-
ditárias?
MC � O País tem uma história. Nós
não somos um território. Somos um
país com Estados e municípios. So-
mos uma nação. E o que faz uma
nação é o povo. Então, vem o go-
verno federal com um plano em
que nada disso é levado em consi-
deração. Criam-se 9 capitanias com
358 gerentes que vão ser buscados
no mercado, como Portugal fazia
para administrar o Brasil. Nesse pla-
no, onde estão os governadores,
onde estão os prefeitos? Qual a im-
portância do Estado? Será que o Es-
tado não tem aspiração? Se o presi-
dente da República acha que não,
acho que o tempo vai mostrar o
equívoco dessa proposta do gover-
no federal. É insensibilidade. Mas,

no fundo, há uma conotação ideo-
lógica muito forte por parte do go-
verno federal. Não é dito com toda
clareza, mas é a destruição de uma
nação. A Federação é a primeira
coisa que se rompe. Basta olhar o
mapa (o secretário mostra o mapa
contido no PPA) e ver a nova divi-
são. Não há mais país, não há Esta-
dos. E, acabando com o País, é mais
fácil dividir isso aqui, como foi fei-
to na Iugoslávia. Perde-se a identi-
dade.

RL � Mas o PPA não leva em conta
a questão regional?
MC � Em nada. Atropelam tudo. Não
nos ouviram, não nos perguntaram.
A reunião, para aprovar o plano com
os Estados, foi feita com ele já ela-
borado, um mês antes de seu enca-
minhamento ao Congresso.

RL � No planejamento de Minas Ge-
rais, o que há de coincidência com
o PPA e o que há de confronto?
MC � Primeiro, esse projeto está
longe de ser aplicado. Ele não leva
em consideração nenhuma ação do
Estado, é um portfolio de alternati-
vas de investimento, de atração de
investimentos da iniciativa privada.
É um cardápio para estrangeiro in-
vestir num território, mostrando que
há possibilidades. Logicamente,
qualquer investimento vai se con-
centrar onde tiver retorno, onde já
tem desenvolvimento. Por que in-
vestir em regiões deprimidas eco-
nomicamente? Não há interesse da
iniciativa privada nisso.

RL � O PPA não tem exigências de
retorno social?
MC � Nenhuma. A lacuna social é
total. Não há essa preocupação, as-
sim como não há preocupação com
a sustentabilidade. Eles reconhecem
a sustentabilidade e a usam como
grife. Por isso, acho que o nosso
deveria se chamar �plano estratégi-

No PPA, criam-se 9

capitanias com 358
gerentes que vão ser

buscados no mercado,

como Portugal fazia
para administrar o

Brasil. Nesse plano,

onde estão os
governadores, onde

estão os prefeitos?
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co de desenvolvimento sustentável
realista�. O PPA é um fator de de-
sagregação da identidade nacional.
A regionalização nasce da identifi-
cação no nível regional das
potencialidades e busca alternativas
no próprio local. Isso só é possível
quando você particulariza o plano
de desenvolvimento. No nível
macro, você não leva em conside-
ração as pessoas. É isso que nós
temos como novidade: não fazer um
plano apenas para satisfazer o que
determina a legislação. Realmente,
é um plano para ter repercussão no
desenvolvimento econômico e so-
cial.

RL � O modelo da �Era Vargas� pro-
tegia o País internamente e, agora,
diz o senhor,  que o modelo atual
protege grandes corporações inter-
nacionais. Ao criar uma série de fa-
cilidades para a integração do País
no mundo, ele criaria uma série de
vícios como a concentração e ou-
tros. Sua crítica não vai ser tida
como a defesa do velho modelo?
MC � As Eras pré-Vargas e pós-
Vargas foram passos da construção
do País. A interiorização se deu
quando o País descobriu sua
potencialidade. Evidentemente, não
se vai repetir o que já foi feito. Mas
o planejamento tem que levar em
consideração a vocação do País. Não
podemos pegar o modelo adotado
no Panamá e aplicá-lo no Brasil. A
crítica que faço é que nenhum fator
interno foi levado em consideração.
Acabamos adotando aqui modelos
que nem os países ditos neoliberais
praticam internamente. Veja o caso
da Europa, que protege a área agrí-
cola. Aqui deixamos de fazer isso.
Os Estados Unidos protegem o aço
e uma série de produtos, preser-
vando o mercado interno e a sua
população trabalhadora. Aqui faze-
mos o inverso. A lógica foi mesmo
a de transformar o País num territó-

rio. Para o desenvolvimento do País,
há setores que precisam estar na
mão do Estado sim, senão estare-
mos condenando o País ao atraso.

RL � Voltando à questão regional,
que expectativas o planejador teve
em relação aos resultados do
PMDI?
MC � No que depende de nós, se
tivéssemos compatibilizados os go-
vernos estadual e federal com a
mesma identidade, o nosso ideal
seria fazer o Estado crescer a taxa
de 9% ao ano para recuperar o que
perdemos no passado. Na China,
certas províncias têm crescido em
13%. A média da China é mais bai-
xa por causa das regiões deprimi-
das. Mas o mais importante para nós
é o processo. Temos no PMDI dois
cenários, sendo o de maior impor-
tância o da implementação do pro-
cesso. A diferença com relação ao
PMDI de antes é que ele previa
crescimento positivo e resultou em
crescimento negativo. É a idéia de
que, se você tem x milhões para
investir no Estado, isso vai determi-
nar uma taxa de crescimento y. Esse
não é o nosso raciocínio. O que
estamos querendo é melhorar a qua-
lidade de vida do mineiro. Posso
ter um PIB crescendo e a pobreza
ampliando. Hoje, temos mais de 500
mil mineiros, jovens de zero a cin-
co anos, que podem ser uma sub-
raça. E qual será a alternativa para
eles depois? Não adianta termos um
processo de educação extremamen-
te avançado, aprimorado, se ele não
atinge esse grupo excluído. Temos
1,5 milhão de analfabetos. Por isso,
o social tem um componente muito
grande na formação do plano, e o
PMDI tem estes grandes eixos: a
recuperação da capacidade estatal
para poupar, realizar investimentos
e empreender reformas sociais; e a
recuperação da capacidade interna
de gerar riqueza social. n
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A
tendência de forte ex
pansão do desempre
go nos anos 90, no Bra
sil, é cada vez mais
reveladora dos efeitos

decorrentes do novo modelo eco-
nômico de modernização e de in-
serção competitiva na economia
mundial. A abertura comercial sem
critérios, aliada ao contexto compe-
titivo interno de altas taxas de ju-
ros, valorização cambial (até janei-
ro de 1999), ausência de financia-
mento de médio e longo prazos à
produção, estrutura tributária inade-
quada e ausência de políticas co-
mercial defensiva, industrial ativa e
social compensatória transformaram
o emprego em uma das principais
variáveis de ajuste das empresas.

Além disso, interessa também
destacar que o desemprego consti-
tui um dos principais elementos do
movimento de desestruturação do
mercado de trabalho, isto é, o mo-
vimento identificado pela presença
de altas taxas de desemprego, do
desassalariamento e da geração de
postos de trabalho precários.

Para discutir o fenômeno do de-
semprego, dividiu-se o presente
texto em três partes. Na primeira
parte do estudo são apresentadas
as informcções referentes à expan-

são do desemprego nacional pelas
distintas regiões geográficas, en-
quanto a segunda parte refere-se à
evolução das formas de ocupação,
destacando-se o desassalariamento
e a evolução dos postos de traba-
lho não assalariados nos anos 90.
Na terceira parte, discute-se o novo
perfil do desemprego, assim como,
na quarta parte, procura-se tratar dos
determinantes macroeconômicos do
desemprego no Brasil.

1. Movimento geral de inserção
da População Economicamente
Ativa: o crescimento do
desemprego nos anos 90

Depois de registrar, nos anos 80,
um volume de desempregados re-
lativamente comprimido, o Brasil
passou a conviver com altas taxas
de desemprego nos anos 90. Entre
1981 e 1983, por força da recessão
econômica, as taxas de desempre-
go tinham crescido rapidamente,
voltando a cair no período de 1984/
86, com a recuperação do nível de
atividade. Com a estagnação da ren-
da per capita nos três últimos anos
da década, as taxas de desemprego
subiram um pouco.

Na década de 90, o fenômeno
do desemprego compreende uma
das principais características da

A abertura comercial sem critérios, aliada ao contexto competitivo interno de altas
taxas de juros e ausência de financiamento de médio e longo prazos, transformaram

o emprego em uma das principais variáveis de ajuste das empresas
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evolução da População Economica-
mente Ativa. Independente das dife-
renças metodológicas utilizadas na
apuração do desemprego no Brasil,
percebe-se que as várias taxas de
desemprego existentes apresentam-
se atualmente muito superiores às do
final dos anos 80 (ver Gráfico 1).

Além do crescimento da taxa
nacional de desemprego nos anos

90, observa-se também que, segun-
do as informações produzidas pela
Fibge/Pnad, todas as regiões geo-
gráficas brasileiras apresentam ta-
xas de desemprego que são, no
mínimo, o dobro das apuradas no
final dos anos 80. Em virtude disso,
não há consistência nos argumen-
tos que procuram negar o fenôme-
no do desemprego no Brasil.

O aumento do desemprego de-
corre, como não poderia deixar de
ser, do crescimento superior da Po-
pulação Economicamente Ativa à
geração de postos de trabalho em
todo o País. Entre 1989 e 1996, por
exemplo, a expansão das ocupações
no Brasil foi de 11,4%, enquanto a
PEA total aumentou 16,5%, influen-
ciando diretamente o aumento do
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Brasil: evolução do índice de desemprego** (1980 = 100,0)

Fonte: Fibge/Pnad ajustadas

* Estimativa

** Procura de trabalho

Elaboração própria
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Gráfico 2

Brasil: evolução da taxa de desemprego* por regiões geográficas, 1989 e 1996 (em %)

Fonte: Fibge/Pnad�s ajustadas

* Procura de trabalho

Elaboração própria
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desemprego em 179,1% (ver Gráfi-
co 2).

Em outras palavras, destaca-se
que, nos anos 90, foram abertos
anualmente 951,4 mil postos de tra-
balho. Essa quantidade foi insufi-
ciente para atender ao ingresso de
1.417,1 mil pessoas ativas a cada
ano, gerando, por conseqüência, o
aumento do desemprego, em mé-
dia, de 465,7 mil pessoas ao longo
dos anos 90. O número de postos

de trabalho abertos representou ape-
nas 67,1% da massa de trabalhado-
res que procuraram trabalho (ver
Tabela 1).

Além das informações nacio-
nais, podem ser constatadas dife-
renças regionais importantes nos
anos 90, como (i) a maior expan-
são da PEA ocupada na Região
Norte (48,0%) e a menor na Re-
gião Sudeste (7,6%), (ii) o menor
aumento do desemprego na Re-

gião Nordeste (136%) e o maior
na Região Norte (321%) e (iii) o
maior crescimento da PEA total na
região Norte (56,5%) e o menor
na Região Sudeste (13,2%). A di-
nâmica demográfica regional pos-
sui relevância na explicação des-
ses dados, assim como o compor-
tamento econômico local, pois
produz impactos diretos sobre a
abertura e/ou fechamento dos
postos de trabalho.

Brasil Região Norte Região
Nordeste

Região
Sudeste

Região Sul Região
C. Oeste

1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996

PEA Total 60.120
100,0

70.040
100,0

1.834
100,0

2.870
100,0

16.032
100,0

18.970
100,0

27.732
100,0

31.403
100,

10.273
100,0

11.703
100,0

4.249
100,0

5.093
100,0

Variação
1996/89

16,5% 56,5% 18,3% 13,2% 13,9% 19,9%

PEA Ocupada 58.300
97,0

64.960
92,7

1.777
96,9

2.630
91,6

15.512
96,8

17.745
93,5

26.846
96,8

28.884
92,0

10.026
97,6

11.038
94,3

4.139
97,4

4.664
91,6

Variação
1996/89

11,4% 48,0% 14,4% 7,6% 10,1% 12,7%

PEA De-
sempregada

1.820
3,0

5.080
7,3

57,1
3,1

240
8,4

519
3,2

1.225
6,5

887
3,2

2.519
8,0

248
2,4

666
5,7

109
2,6

430
8,4

Variação
1996/89

179,1% 321,0% 136,0% 184,0% 168,5% 294,1%

Tabela 1

Brasil: evolução da População Economicamente Ativa (PEA), da ocupação e

do desemprego, 1989/96* (em mil)

Fonte: Fibge/Pnad�s ajustadas

Elaboração própria

2. O movimento geral da
População Economicamente
Ativa ocupada: o fenômeno do

desassalariamento nos anos 90

A evolução da PEA ocupada
apresentou três importantes altera-
ções nos anos 90: (i) queda na par-
ticipação relativa do setor secundá-
rio no total da ocupação; (ii) redu-
ção na participação relativa dos
empregos assalariados no total da
ocupação; e (iii) diminuição na par-
ticipação relativa dos empregos as-
salariados com registro no total dos
assalariados (ver Gráfico 3).

Nota-se que, para um aumento
da ocupação total de 11,4% nos anos
90, houve um crescimento superior
das ocupações no setor terciário
(22,3%), uma insignificante eleva-
ção da ocupação no setor primário

(0,5%) e queda nas ocupações do
setor secundário (2,2%). Essa modi-
ficação na composição da ocupa-
ção não se mostrou uniforme entre
as grandes regiões geográficas (ver
Tabela 2).

A drástica redução na ocupação
do setor secundário na Região Su-
deste (9,6%) � principal pólo indus-
trial do País � não foi compensada
pela elevação da ocupação no mes-
mo setor nas outras regiões geográ-
ficas. Ao mesmo tempo, a expan-
são das ocupações no setor terciário
(22,3%) ocorreu fortemente estimu-
lada pelas Regiões Norte (51,2%),
Nordeste (28,9%) e Sul (22,7%) (ver
Gráfico 4).

Ainda em relação ao setor pri-
mário, há evidências de que a que-
da na ocupação nas Regiões Sul
(11,4%) e Sudeste (1,3%) tenha sido

mais do que compensada pela ele-
vação nas Regiões Nordeste (3,6%)
e Centro-Oeste (12,6%). Em função
disso, a ocupação absoluta no setor
primário permaneceu relativamen-
te estabilizada no Brasil, apontando
para sua diminuição relativa no to-
tal da ocupação, assim como do se-
tor secundário nos anos 90.

Por outro lado, cabe destacar o
fortalecimento do fenômeno do
desassalariamento no Brasil, nos
anos 90, que se constituiu uma no-
vidade quando comparada à evolu-
ção ocupacional das últimas seis
décadas. O desassalariamento de-
corre muito mais do comportamen-
to das Regiões Sudeste, Nordeste e
Centro-Oeste, já que, nas Regiões
Sul e Norte, o assalariamento man-
teve-se praticamente inalterado (ver
Tabela 3).

ESTUDO TRAÇA O NOVO PERFIL DO DESEMPREGO NO BRASIL
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Gráfico 3

Brasil: evolução da ocupação por regiões geográficas, 1989 e 1996 (em %)
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Brasil Região
Norte

Região
Nordeste

Região
Sudeste

Região Sul Região   C.
Oeste

1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996

PEA
Ocupada

58.300
100,0

64.960
100,0

1.777
100,0

2.630
100,0

15.512
100,0

17.745
100,0

26.846
100,0

28.884
100,0

10.026
100,0

11.038
100,0

4.139
100,0

4.664
100,0

Variação
1996/89

11,4% 48,0% 14,4% 7,6% 10,1% 12,7%

Setor
Primário

13.497
23,2

13.561
20,9

Nd. Nd. 6.129
39,5

6.349
35,8

3.286
12,2

3.242
11,2

3.065
30,6

2.717
24,6

887
21,4

999
21,4

Variação
1996/89

0,5% Nd. 3,6% -1,3% -11,4% 12,6%

Setor
Secundár
io

13.818
23,7

13.513
20,8

403
22,7

496
18,9

2.490
16,1

2.512
14,2

7.955
29,6

7.189
24,9

2.269
22,6

2.565
23,2

702
17,0

752
16,1

Variação
1996/89

-2,2% 23,1% 0,9% -9,6 13,1% 7,1%

Setor
Terciário

30.985
53,1

37.886
58,3

1.244
70,0

1.881
71,5

6893
44,4

8.885
50,0

15.605
58,2

18.453
63,9

4.692
46,8

5.756
52,2

2.551
61,6

2.913
62,5

Variação
1996/89

22,3% 51,2% 28,9% 18,3% 22,7% 14,2%

Tabela 2

Brasil: evolução da PEA ocupada e por setor econômico, 1989/96* (em mil)

Fonte: Fibge/Pnad�s ajustadas

Elaboração própria

A perda de participação dos
empregos assalariados no total da
ocupação tem sido fortemente in-
fluenciada pela redução dos empre-
gos assalariados com registro. Os
empregos assalariados sem registro
continuam aumentando nos anos 90,
porém com taxas reduzidas, inca-

pazes de compensar a perda dos
empregos assalariados com registro.

No que diz respeito à composi-
ção das ocupações, pode-se obser-
var a força da expansão dos traba-
lhos por conta própria e ocupações
não remuneradas no Brasil dos anos
90. Em termos das grandes regiões

geográficas, verifica-se uma tendên-
cia generalizada de expansão dos
postos de trabalho não assalariados
(ver Gráfico 5).

Para cada um emprego assalari-
ado gerado entre 1989 e 1996, fo-
ram abertas 1,6 ocupações não as-
salariadas no Brasil. Essa relação foi
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mais elevada nas Regiões Sudeste
(2,9 vezes) e Nordeste (2,5 vezes),
enquanto nas demais regiões ela foi
menor, como no Sul (0,5 vez), Cen-
tro-Oeste (0,6%) e Norte (0,7 vez)
(ver Tabela 4).

3. As alterações no perfil do
desempregado

Assim como a oferta e a demanda
de trabalho apresentaram mudanças
significativas nos últimos anos, o de-
semprego também registrou altera-
ções importantes, seja na quantida-
de, seja no perfil do desempregado.
Não apenas ocorreu um aumento na
taxa de desemprego e, por conse
qüência, na quantidade de pessoas
procurando emprego, como também
houve uma mudança na estrutura do
desemprego e uma elevação no tem-
po de procura de trabalho.

Entre 1989 e 1996, o desempre-
go cresceu relativamente mais (i)
para as pessoas com mais de 11
anos de escolaridade, (ii) para pes-
soas com idade mais avançada (mais
de 40 anos), (iii) para os homens,
(iv) para os não-chefes de família
(cônjuge), (v) para as pessoas de
cor e (vi) para os que buscam o
primeiro emprego. Em compensa-
ção, a situação tornou-se menos gra-
ve (i) para aqueles com menor grau

de escolaridade, (ii) com menos ida-
de, (iii) para as mulheres, (iv) para
os filhos, (v) para os brancos e (vi)
para os que buscam um reemprego

(Ver Quadro I).

4. O desemprego como um
problema macroeconômico
nacional

Para poder identificar adequada-
mente a natureza e as causas gerais
das transformações do desemprego
nos anos 90, necessita-se recuperar
os determinantes da polít ica
macroeconômica no Brasil. Nesse
sentido, são, a seguir, rapidamente
analisados: (i) o nível de atividade,
(ii) a reinserção externa, (iii) a
reestruturação das empresas priva-
das e (iv) o ajuste no setor público
como forma de procurar entender a
dinâmica do movimento de
desestruturação do mercado de tra-
balho, que tem o desemprego como
um dos aspectos fundamentais.

4.1. O nível de atividade

Desde o início dos anos 80,
pode-se observar a presença de um
conjunto de restrições internas e
externas ao pleno desenvolvimen-
to das forças produtivas no Brasil.
Em geral, a queda e a permanência

de taxas de investimento como pro-
porção do produto, relativamente
baixas, revelam a reduzida capaci-
dade de recomposição e ampliação
do parque produtivo.

Além da identif icação da
performance insuficiente dos inves-
timentos, pode-se observar que o
comportamento do Produto Interno
Bruto per capita também confirma
o comportamento geral de estagna-
ção da economia brasileira. Apesar
da importante recuperação do PIB
por habitante nos últimos quatro
anos, o seu valor, em 1997, era ape-
nas 2,1% superior ao de 1980.

Durante os anos 1980/89, o PIB
apresentou taxa de crescimento
média anual de 2,25% e de 4,5%
somente no período 1984/89 (des-
contada a recessão dos anos 1981/
83). Paralelamente, o nível nacio-
nal de emprego regular registrou,
respectivamente, taxa de cresci-
mento média anual de 1,2% (1980/
89) e de 2,85% (1984/89) (ver Grá-
fico 6).

Para o período seguinte (1990/
96), o nível nacional de emprego re-
gular apresentou, em compensação,
taxa negativa de variação média
anual tanto para o período 1990/96
(-1,97%) quanto para os anos 1993/
96 (-0,21%), que excluem os efeitos
da recessão (1990/92). O comporta-
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Brasil: evolução da taxa de assalariamento por regiões geográficas, 1989 e 1996 (em %)

Fonte: Fibge/Pnad�s ajustadas
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mento do PIB no período 1990/96
apresentou taxa de crescimento mé-
dia anual de 1,13% (1990/96) e de
4,3% para os anos 1993/96.

A retomada no nível de ativida-
de econômica a partir de 1992 foi
fortemente influenciada pela esta-
bilização monetária, que possibili-
tou o avanço do crédito ao consu-
mo e a elevação once for all do
poder aquisitivo das famílias de ren-
da mais baixa, sustentada na am-
pliação da produção doméstica e das
importações. Sem impactos relevan-

tes, até o presente momento, no
nível de investimentos, houve a
impossibilidade de manutenção sus-
tentada do crescimento econômico
e a geração de sinais de crise na
conta corrente do Balanço de Paga-
mentos. A adoção recente de polí-
ticas macroeconômicas stop and go

aponta para a estagnação das ativi-
dades econômicas.

Em síntese, desde 1980, assiste-
se à conformação de duas décadas
perdidas em termos de desempe-
nho da renda por habitante. Mais

do que isso, que significa a mais
grave crise econômica desde 1930,
cabe destacar que o País passou a
gerar dificuldades adicionais em re-
lação ao comportamento do merca-
do de trabalho, com o movimento
de desestruturação.

4.2. A reinserção externa

A década de 90 inaugura no País
uma nova fase de inserção externa,
marcada pela abertura comercial,
desregulamentação financeira e

Tabela 3

Brasil: evolução da PEA assalariada com e sem registro, 1989/96 (em mil)

Brasil Região
Norte

Região
Nordeste

Região
Sudeste

Região Sul Região   C.
Oeste

1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996

PEA as-
salariada

38.459
66,0

41.077
63,2

1.200
67,5

1.708
67,7

8.459
54,5

9.090
51,2

20.132
75,0

20.649
71,5

5.845
58,3

6.480
58,7

2.823
68,2

3.150
67,5

Variação
1996/89

6,8% 42,3% 7,5% 2,6% 10,9% 11,6%

Com
registro

25.523 23.089 969 891 3.966 3.785 14.441 12.839 4.519 3.992 1.628 1.582

Variação
1996/89

-9,5% -8,1% -4,6% -11,1% -11,7% -2,8%

Sem
registro

12,936 17.988 231 817 4.493 5.305 5.691 7.810 1.326 2.488 1.195 1.568

Variação
1996/89

39,1% 253,7% 18,1% 37,2% 87,6% 31,2%

Fonte: Fibge/Pnad�s ajustadas e Rais/MTb

Elaboração própria
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integração regional (Mercosul). Essa
mudança nas relações econômicas
externas ocorre num cenário cam-
bial desfavorável e
desacompanhado de políticas indus-
trial ativa e comercial defensiva.

Em função disso, o processo de
reinserção internacional não estaria
levando à construção de um novo
modelo de crescimento nacional
sustentado. Pelo contrário, as medi-
das macroeconômicas em curso des-
de 1990 estariam promovendo a de-
sintegração da cadeia produtiva e
mostrando-se, até o momento, mais
eficazes na destruição de parte sig-
nificativa da estrutura produtiva e
do emprego.

A desarticulação no interior de
várias cadeias produtivas tem leva-
do à maior heterogeneidade da base
econômica, com a modernização de
empresas na ponta e o retraimento,
fechamento e desnacionalização de
outras ao longo da cadeia produti-

va. Nesse sentido, a situação desfa-
vorável do emprego poderia ser
associada, em parte, à reinserção
externa passiva e subordinada aos
interesses de organismos interna-
cionais e de países avançados (ver

Gráfico 7).
Com efeitos pouco positivos para

a produção e o emprego nacionais,
as políticas macroeconômicas vol-
tadas para a abertura comercial po-
dem ser identificadas pelas alte-
rações no mix de produção domés-
tica (substituição de produtos in-
termediários e de bens de capital
produzidos internamente por im-
portados), pela ausência de me-
didas eficientes de apoio às ex-
portações e de seletividade das
importações, pelo ambiente de
competição desregulada e pelo
cenário de câmbio apreciado e
juros reais elevados.

Como se pode observar, a con-
dução do novo modelo econômi-

co no Brasil desde 1990, que tem
como objetivo modernizar e levar
o País a uma nova inserção com-
petitiva na economia mundial, não
foi capaz de superar o problema
do retorno ao crescimento econô-
mico sustentado. Adicionalmente,
tem produzido efeitos maléficos
aos trabalhadores, com maior de-
semprego.

4.3. A reestruturação das

empresas privadas

As alterações externas na eco-
nomia brasileira trouxeram implica-
ções significativas para o conjunto
das empresas. Após uma longa fase
de esgotamento do modelo de cres-
cimento por substituição de impor-
tações, podem-se identificar altera-
ções no comportamento empre-
sarial voltadas para implantação de
novos programas de gestão da pro-
dução, de reorganização do traba-
lho e de inovação tecnológica.

Tabela 4

Brasil: evolução da PEA ocupada, 1989/96 (em mil)

Fonte: Fibge/Pnad�s ajustadas

Elaboração própria
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Brasil Região Norte Região
Nordeste

Região
Sudeste

Região Sul Região   C.
Oeste

1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996 1989 1996

PEA
Ocupada

58.300
100,0

64.960
100,0

1.777
100,0

2.630
100,0

15.512
100,0

17.745
100,0

26.846
100,0

28.884
100,0

10.026
100,0

11.038
100,0

4.139
100,0

4.664
100.0

Variação
1996/89

11,4% 48,0% 14,4% 7,6% 10,1% 12,7%

Assalaria-
do

38.459
66,0

41.077
63,2

1.200
67,5

1.708
67,7

8.459
54,5

9.090
51,2

20.132
75,0

20.649
71,5

5.845
58,3

6.480
58,7

2.823
68,2

3.150
67,5

Variação
1996/89

6,8% 42,3% 7,5% 2,6% 10,9% 11,6%

Conta
Própria

12.760
21,9

15.173
23,4

426
24,0

677
25,7

4.629
29,8

5.325
30,0

4.543
16,9

5.641
19,5

2.318
23,1

2.579
23,4

844
20,4

951
20,4

Variação
1996/89

18,9% 58,9% 15,0% 24,2% 11,3% 12,7%

Emprega-
dor

2.499
4,3

2.485
3,8

88
4,9

91,9
3,5

461
3,0

474
2,7

1.278
4,8

1.250
4,3

416
4,1

472
4,3

257
6,2

197
4,2

Variação
1996/89

-0,6 4,4% 2,8% -2,2% 13,5% -23,4%

Não-re-
munerado

4.578
7,9

6.225
9,6

64
3,6

152,5
3,1

1.962
12,7

2.857
16,1

891
3,3

1.344
4,7

1.446
14,5

1.482
13,6

216
5,2

366
7,9

Variação
1996/89

36,0% 138,3% 45,6% 50,8% 2,5% 69,4%
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Por conta disso, o comportamen-
to do emprego nacional poderia tam-
bém estar revelando novidades sig-
nificativas. Em parte, os empregos
perdidos a partir de 1990 resulta-
riam do movimento de reestru-
turação das empresas decorrente da
introdução de novos fundamentos
competitivos, marcados pelo au-
mento da produtividade e pela mai-
or inserção externa, com alteração
dos preços relativos e elevação de
investimentos racionalizadores em,
sobretudo, grande empresas.

A adoção de diversos programas
de gestão da produção e de reorga-
nização do uso e remuneração da
mão-de-obra, como diminuição de

hierarquias funcionais,
subcontratação de mão-de-obra,
terceirização de atividades, alianças
tecnológicas, gestão participativa,
remuneração e jornada de trabalho
variável, entre outros, conformaria
novos condicionantes à demanda de
trabalhadores. A expansão hetero-
gênea de ocupações entre segmen-
tos organizado e não organizado
pode ser um reflexo da alteração
na demanda de mão-de-obra (ver
Gráfico 8).

No período 1985/90, o empre-
go no setor industrial organizado
cresceu a uma taxa média anual de
0,6%, enquanto, no setor industrial
não organizado, o emprego aumen-

tou 8,2% a cada ano. No período
1990/95, o emprego decresceu 0,2%
ao ano no setor industrial organiza-
do e 5,8% no setor industrial não
organizado.

No setor terciário, o emprego
no segmento organizado cresceu
a uma taxa média anual de 3,9%
no período 1985/90 e de 1,3% no
período 1990/95, enquanto o seg-
mento não organizado registrou
variações anuais do emprego de
5,7% nos anos 1985/90 e de 6,2%
nos anos 1990/95.

Conforme o gráfico anterior,
pôde-se observar que o setor
terciário não organizado, que vinha
registrando gradual elevação na sua

Quadro I

Perfil do desemprego, 1989 e 1996 (em %)

Itens 1989 1996

Tipo de desemprego (PED/SEADE-DIEESE)
Total 6,7 14,2

Aberto 5,0 9,2

Oculto 1,7 5,0

- Precário 1,1 3,7

- Desalento 0,6 1,3

Idade (PED/SEADE-DIEESE)
10 a 14 anos 25,3 40,3

15 a 17 anos 15,8 39,8

18 a 24 anos 9,0 19,7

25 a 39 anos 5,3 11,1

mais de 40 anos 2,8 8,0

Cor (PED/SEADE-DIEESE)
Branca 6,1 12,5

Não Branca 8,1 17,7

Sexo (PED/SEADE-DIEESE)
Homem 5,7 12,6

Mulher 8,3 16,4

Posição na família (PME/IBGE)
Chefe 1,7 3,4

Cônjuge 1,6 3,8

Filho 7,4 10,0

Outros 4,3 7,3

Escolaridade (PME/IBGE)
menos de 5 anos 2,9 4,2

5 a 8 anos 4,9 7,3

9 a 11 anos 4,5 6,6

mais de 11 anos 1,8 2,9

Experiência profissional anterior (PED/SEADE-DIEESE)
reemprego 5,8 11,3

primeiro emprego 1,0 2,0

Tempo de procura de trabalho (PED/SEADE-DIEESE)
desemprego total 15 s 22 s

desemprego aberto 13 s 18 s

desemprego oculto 17 s 29 s

Fonte: Fseade, Dieese e Fibge.

S = semanas
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participação relativa durante os anos
80, passou, a partir de 1990, a am-
pliar rapidamente a sua capacidade
de geração de ocupações. Ao con-
trário do setor industrial não organi-
zado, que, a partir de 1990, passou
a apresentar menor participação re-
lativa no total da ocupação.

Nos segmentos ocupacionais or-
ganizados, o comportamento do se-
tor terciário foi distinto do da indús-
tria. O terciário registrou leve cresci-
mento na participação relativa nos
anos 80 e decréscimo após 1990,
enquanto o setor industrial apresen-
tou decréscimo constante desde 1979.

Nota-se que a reestruturação
empresarial, ocorrida fundamental-
mente nas grandes empresas
estabelecidas no Brasil, tem com-
prometido os empregos, geralmen-
te os de melhor qualidade. Os pos-
tos de trabalho gerados são, em
maioria, precários.

4.4. O ajuste no setor público

Durante os anos 80, o setor pú-
blico foi um dos principais respon-
sáveis pela elevação ocupacional no
País. Diante do encolhimento dos
empregos no setor privado decor-

rente da recessão no período 1990/
92, o setor público passou a regis-
trar maior quantidade de empregos
do que a indústria de transforma-
ção, estimulado muito mais pelas
ações nas esferas públicas estadu-
ais e municipais.

Somente no período recente,
passaram a ser tomadas medidas
voltadas para a compressão do total
dos gastos com pessoal no setor
público, buscando compensar, em
parte, a expansão das despesas com
encargos financeiros e com demais
gastos promovidos, sobretudo, com
a estabilidade monetária. A promo-

Gráfico 6

Brasil: evolução dos índices do Produto Interno Bruto per capita e

da Formação Bruta de Capital Fixo (1980 = 100%)
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Gráfico 7

Brasil: evolução dos índices de produção, do emprego e do coeficiente de

importação no setor industrial, 1989/95 (1989 = 100%)
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ção de rompimentos de contratos
de funcionários públicos não está-
veis, de programas de demissão
voluntária, de fechamentos de or-
ganismos estatais e de propostas de
reforma administrativa parece indi-
car uma firme intenção governamen-
tal no sentido do enxugamento do
pessoal.

Além disso, o prosseguimento
do programa de privatização de
empresas estatais tem contribuído
para uma drástica redução do em-
prego regular no antigo setor pro-
dutivo estatal. No setor bancário
estatal, há indicações precisas de
compressão também do emprego
regular. Por conta disso, o setor
público tem enfraquecido o seu
papel decisivo na geração de em-
prego regular urbano no País, ao
contrário da experiência das duas
últimas décadas.

A aprovação da reforma admi-
nistrativa e da chamada Lei Camata,
que impõe limites ao gasto com
pessoal em relação ao orçamento
do setor público, bem como as res-
trições estabelecidas pela negocia-
ção das dívidas dos Estados e muni-
cípios, tendem a colocar o empre-
go como variável de ajuste. O de-

semprego promovido pelo setor
público passa a ser uma novidade
nos anos 90.

5. Considerações finais

De acordo com as páginas ante-
riores, observa-se que o mercado
de trabalho brasileiro possui como
características marcantes nos anos
90: (i) a presença de taxas de de-
semprego superiores às dos anos
80 (2,4 vezes superior), (ii) o
desassalariamento e (iii) a geração
de postos de trabalho não assalaria-
dos (conta própria e não remunera-
dos). Essas características possibili-
tam identificar o fortalecimento dos
sinais de desestruturação do merca-
do de trabalho brasileiro.

Com isso, pode-se perceber que
o Brasil, sem ter completado o mo-
vimento de estruturação do merca-
do de trabalho, conforme a expe-
riência dos países desenvolvidos
que apresentava uma predominân-
cia absoluta de empregos assalaria-
dos regulares, passa a conviver, na
década de 90, tanto com uma crise
nos empregos regulares quanto com
elevadas taxas de desemprego aber-
to. Apesar das diferenças setoriais,

regionais e estaduais, nas regiões
metropolitanas e no interior dos Es-
tados federativos, não se consegue
observar comportamentos destoan-
tes do quadro nacional.

Quando há situações regionais
distintas, elas não configuram con-
dições suficientes para reverter ou
compensar as tendências de maior
desemprego, desassalariamento e
geração de ocupações precárias e
de baixa produtividade no plano
nacional. Essas situações regionais
diferenciadas devem estar associa-
das aos distintos pontos de partida
tanto no período de estruturação do
mercado de trabalho ocorridos en-
tre as décadas de 40 e 80 quanto
na atual fase de desestruturação do
mercado de trabalho que acontece
nos anos 90.

Sem medidas ousadas que signi-
fiquem uma atenção especial ao
desempregado, bem como uma
mudança substancial na condução
das políticas macroeconômicas, a
tendência de significativa elevação
das taxas de desemprego tende a
se manter neste final do século XX.
Urge reverter as barreiras que hoje
impedem a expansão da ocupação
no Brasil.

Gráfico 8

Brasil: evolução do emprego nos setores industrial e

terciário organizado e não organizado (em %)
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Aimportância da temática
relativa a avaliação no
campo das políticasS., públicas tem aumenta-

1 do, de maneira signifi-
cativa, nos últimos dois decênios.
Vários são os indicadores desse fe-
nômeno. Um deles é a insti-
tucionalização e especialização des-
se campo para além do mundo
anglo-saxão, abrangendo, sobretu-
do, os países europeus. A criação
de organismos, bureaux e agências
encarregadas de avaliar o desem-
penho dos programas e das políti-
cas governamentais tem-se intensi -
ficado no período recente.

Entre as razões indutoras do re-
conhecimento e da institucio-
nalização de uma verdadeira
evaluation policy, destaca-se, além
das exigências colocadas pelo pró-
prio processo de integração euro-
péia, a mudança nas relações entre
Estado e sociedade.

Expressão dessa mudança é a
constituição de uma nova agenda
ligada à reforma do Estado ou da
Administração Pública, na qual ga-
nham relevo novos temas como a

descentralização da execução das
ações governamentais, a participa-
ção dos usuários e a necessidade
de accountability por parte dos
decisores públicos.

Esse elenco de aspectos parece
estar reforçando bastante o papel
da avaliação no âmbito mais amplo
de reformas nas instituições gover-
namentais. Note-se ainda que des-
se movimento também faz parte o
Legislativo. Os Parlamentos, igual-
mente, encontram-se crescen-
temente sob pressão da sociedade
e da opinião pública para que
redefinam seu modus operandi in-
terno, no que tange tanto às moda-
lidades de elaboração de leis quan-
to ao controle e monitoramento dos
programas governamentais.

Um dos exemplos recentes mais
interessantes de estratégia de am-
pliação e melhoria nos instrumen-
tos de avaliação no nível parlamen-
tar é o da França. Essa experiência
é particularmente importante por-
que permite identificar os avanços
e limites das estratégias recentes de
equipar o Legislativo para controlar
as atividades, os programas e as
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políticas governamentais como tam-
bém para monitorar suas próprias
atividades.

Três momentos da avaliação na
agenda governamental

Inicialmente, a avaliação como
prática e idéia afirmou-se, princi-
palmeflte nos Estados Unidos, nas
décadas de 60 e 70. Nesse perío-
do, a expansão do gasto social e a
introdução de temas como a pobre-
za e a discriminação racial na agen-
da governamental trouxeram a ne-
cessidade de definição de critérios
para mensurar o sucesso ou o
insucesso de políticas e programas
voltados para a War on Poverty e a
Great Society.

É também nesses anos que se
verifica a hegemonia intelectual
crescente da idéia de sociedade
experimentadora (experimenting
society) de Campbell. Recordando,
nas palavras do próprio autor:

"Tbe experimenting society
would vigorously try out possible
solutions to recurrent problems and
would make hard-headed,
multidimensional evaluations of
outcomes, and when evaluation of
one reform showed it to have been
inneffective or hamful, would move
on to tly otheralternatives" (Campell
& Stanley,1963).

A sociedade da experimentação
imaginada por Campell e Stanley
seria capaz de melhorar a
performance das políticas governa-
mentais com o uso da racionalidade
instrumental. Essa visão racionalista
simplificou excessivamente ques-
tões substantivas, reduzindo os de-
safios do campo das políticas pú-
blicas a problemas de déficts de
compreensão intelectual e retoman-
do a conhecida crítica de Charles
Lindbloom (1972,1979) às concep-
ções sinóticas.

Nos anos 80, é possível identifi-
car um segundo movimento no cam-
po da avaliação, orientado fortemen-

te mais para a medição dos resulta-
dos da ação governamental, redu-
zindo-se a ênfase na avaliação dos
impactos. Ao contrário dos anos 60
e 70, quando a orientação predo-
minante foi avaliar o processo de

Nos anos 80,
marcados pela

restrição de
recursos

financeiros, o
papel da

avaliação de
políticas adquire

ênfase como
ferramenta no

esforço de
racionalização

dos gastos
públicos

planificação e a formulação dos pro-
gramas, na década de 80, a avalia-
ção foi usada no esforço de justifi-
car programas de reformas, sobre-
tudo aquelas envolvendo cortes or-
çamentários (Derlien, 1998).

A compreensão adequada desse
novo momento ficaria bastante pre-
judicada sem uma breve
contextualização. Os temas presen-
tes no contexto dos anos 80 são a
crise do Welfare State, a redução do
déficit público, a necessidade de
maior controle social e maior
efetividade no uso dos recursos
alocados.

Neste contexto marcado pela res-
trição de recursos financeiros, o

papel da avaliação adquire ênfase
como ferramenta no esforço de ra-
cionalização do gasto público. Essa
nova inserção da avaliação acarreta
uma mudança na hierarquia de ato-
res governamentais diretamente li-
gados a ela.

"Typiquement, les acteurs
princi»aux de ce second mouvement
ne sont doncpa.s lesgestionnaires de
programmes, mais bien plus les mi-
nistres desfinances et les cours des
comptes' (Derlin, 1998:8).

Na verdade, há um deslocamen-
to na função da avaliação dentro do
ciclo da política pública. O princi-
pal alvo é, agora, discernir os pro-
gramas ineficazes e, desta forma,
legitimar o corte de recursos como
solução para essa falta de bom de-
sempenho.

Portanto, a avaliação como cam-
po intelectual é fortemente condi-
cionada mais uma vez pelas ques-
tões da agenda governamental. No
contexto de restrições dos anos 80
e 90, o papel da avaliação parece
reforçar-se, orientando-se para busca
de maior efetividade do uso dos
recursos, maior participação, res-
ponsabilidade e controle social so-
bre as decisões públicas.

De maneira mais explícita nos
anos 90, no bojo daquilo que al-
guns autores denominam terceira
onda democrática, a avaliação in-
corporou três novos temas:
accountability, participação e
empowerment. Registre-se que o
ideal positivo de melhorar ou au-
mentar o grau de racionalidade das
decisões públicas permanece pre-
sente, mas devidamente relativizado
neste novo contexto.

Algumas dessas tendências, em-
bora de maneira menos sistemática,
também se manifestaram na Améri-
ca Latina e no Brasil, em particular,
impulsionadas pelos programas e
exigências colocadas pelas Agên-
cias Multilaterais como o Banco
Mundial, o Banco Interamericano e
oPNUD.
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A "descoberta" da avaliação
nas experiências européias
recentes

No caso da Europa, a experiên-
cia recente parece estar indicando
tentativas institucionais nacionais
voltadas para a elaboração de estu-
dos de avaliação em diversos paí-
ses europeus. De alguma maneira,
é possível identificar em diferentes
países a busca deliberada de uma
moldura institucional e de
metodologias que, sem desconhe-
cerem as experiências mais conso-
lidadas dos Estados Unidos e da In-
glaterra, definam um estilo especí-
fico que reflita as especificidades
políticas, sociais, culturais e
institucionais de cada um deles.

É nesse sentido que a literatura
especializada faz referência a um
possível estilo francês, bem como a
um estilo italiano ou mesmo alemão
no campo da avaliação. Dessa ma-
neira, busca-se diferenciar não ape-
nas as formas de institucionalização
dessas práticas, mas também diver-
sas concepções e tradições de uso
dos instrumentos de avaliação.

Embora seja razóavel tomar as
experiências do mundo anglo-saxão,
dos Estados Unidos e da Inglaterra
como pioneiras na medida em que a
maior parte das ferramentas analíti-
cas, volume de informações e
acúmulo de pesquisas vêm desses
países, há um esforço de pesquisa-
dores europeus, notadamente france-
ses e italianos, no sentido de introdu-
zir o que, na feliz expressão cunha-
da por Masoni (1998), é a busca de
um "substantial correction factor to
the American body ofknowledgë'.

Na verdade, é possível identifi-
car, na literatura européia recente
(Masoni, 1998, Duran Patrice, Eric
Monnier, Andy Smith, 1995,
Stame,1996), uma reflexão acerca
da necessidade de institucionalizar
práticas de avaliação tanto no âm-
bito do Legislativo como do Execu-
tivo, bem como na própria socieda-

de, da qual faz parte a definição de
uma identidade própria no campo
da avaliação.

Essa tentativa de definir diferen-
tes estilos guarda semelhança com os
trabalhos de Richardson e Gustafsson
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(1982), nos quais há também uma
tentativa de definir estilos nacionais
de formulação e implementação de
políticas públicas.

Essa mesma literatura mostra cla-
ramente que a ampliação e a diver-
sificação das informações e dos es-
tudos de avaliação têm sido impul-
sionadas por fatores políticos e
institucionais. Entre esses, podemos
destacar a valorização das práticas
de monitoramento e de avaliação
no quadro das reformas das admi-
nistrações públicas na Europa. Ou-
tro fator igualmente importante é a
mobilização de especialistas da área
de avaliação com o surgimento em
diferentes países de Associações Na-

cionais de Avaliação. Alguns exem
plos recentes são a European
Evaluation Society (EES) e a
Associazione Italiana di Valutazione
(AIV).

Essas Associações, embora ain-
da estejam na sua infância
institucional, já começam a desem-
penhar um relevante papel não
apenas de organização e
legitimação, mas também promo-
vendo uma reflexão coletiva orien-
tada para a construção de um estilo
nacional de avaliação, sem descui-
dar da busca de uma interlocução
ampla no quadro de um acelerado
processo de globalização do conhe-
cimento, inclusive nessa área.

Esse último ponto é particular-
mente importante porque, se é ver-
dade, por um lado, que a
globalização do conhecimento pode
afetar de maneira negativa a pre-
tensão de construir uma Évaluation
à ia française ou Una valutazione
alia Italiana, porque tende a
minimizar as especificidades locais
acentuando a busca de critérios,
metodologias e padrões mais uni-
versais, não se pode esquecer, por
outro lado, como mostra a literatura
disponível (Tendler,1998), que é
muito grande o peso dos fatores lo-
cais no processo de implementação
e avaliação.

O Parlamento francês frente aos
desafios da avaliação

Há um reconhecimento, por par-
te da opinião pública e dos meios
políticos, de que, entre as tarefas
relevantes dos Parlamentos nas so-
ciedades modernas e complexas,
está o acompanhamento das ações
dos governos, que exigem reforço
na sua capacidade de controle so-
bre os negócios públicos. Nesse
sentido, os Parlamentos têm busca-
do um fortalecimento institucional
visando realizar, de maneira mais
sistemática e competente, as fun-
ções de controle.
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Um dos exemplos que vem cha-
mando atenção no período mais re-
cente é o da França, tanto pelas ini-
ciativas de constituição de mecanis-
mos de avaliação como pelas inú-
meras questões em aberto deixadas
por essa experiência.

Até o início dos anos 90, eram
grandes as dúvidas e os receios de
que o movimento de construção
institucional na França ficasse sob a
tutela do Executivo. Entre as razões
que alimentavam essas inquietações,
estavam a aparente inércia do
Legislativo na matéria. Embora ele
tivesse criado, em 1984, o Office
Parlamentaire dÉvaluation des
Choix Technologiques et
Scientifiques (Oects), permanecia
pouco ativo.

O quadro de falta de interesse
dos parlamentares pelas questões
ligadas à avaliação começou a so-
frer modificações em 1990, por ini-
ciativa do então presidente da As-
sembléia Nacional, Laurent Fabius
(Stame,1996:97). Pelo Decreto n
90/82, de 22/1/90, foram criadas
duas iniciativas visando assegurar
maior controle sobre as leis lançadas
pelo Legislativo. Primeiro, estabe-
leceu-se o "controle dos regulamen-
tos para evitar distorções no espíri-
to das leis nessa fase ulterior". Se-
gundo, criaram-se "missões de in-
formações temporâneas sobre as
condições de aplicações de uma
legislação", eventualmente comuns
a mais de uma comissão permanen-
te, ficando estipulado, na mesma
ocasião, que anualmente seriam
realizadas duas a três missões com
duração de seis meses.

Um novo impulso no sentido de
garantir efetivamente uma sistemá-
tica de avaliação dos trabalhos go-
vernamentais pelos parlamentares
foi dado com a criação de dois
bureaux - Offices d'Évaluatin de
Politiques Publiques et de
Legislation.

A decisão de criar esses dois ór-
gãos internos ao Parlamento fran-

cês parece testemunhar o reconhe-
cimento definitivo da importância
mais efetiva dos Legislativos na de-
finição e no acompanhamento de
programas públicos. Em alguma
medida, esse envolvimento vai além
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francês dispõe de

um conjunto
expressivo de
mecanismos

capazes de produzir
avaliações, como

auditorias e
solicitações de

informações,
comissões de

inquérito e
controle

orçamentário

do simples controle, como indicam
as tendências recentes no campo
dos órgãos nacionais de auditoria.

Como mostram Pollit e Summa
(1998), há uma convergência cres-
cente das práticas institucionais da
auditoria operacional com as de
avaliação, embora haja, também,
diferenças irredutíveis entre elas»

O resultado dessa ampliação no
escopo clássico dos órgãos nacio-
nais de auditoria é o considerável
interesse demonstrado tanto pelos
governos quanto pelos Legislativos
em receber seus relatórios, os quais
contêm não apenas considerações
sobre a probidade e a regularidade
financeiras, considerações acerca da

eficiência e efetividade, como tam-
bém recomendações sobre como
melhorar seu gerenciamento.

Os instrumentos de avaliação à
disposição do Parlamento
francês

Basicamente, o Parlamento fran-
cês dispõe de um conjunto expressi-
vo de mecanismos capazes de pro-
duzir avaliações: auditorias e solicita-
ções de informações; comissões de
inquérito; controle orçamentário fei-
to pelas Comissões de Finanças e
pedidos de "investigações" endere-
çados à Cour des Comptes; missões
de informações; relatórios dirigidos
ao Parlamento em função de disposi-
ção legislativa; e os trabalhos realiza-
dos pelo Office Parlamentaire
dÉvaluation des Choix
Technologiques et Scientifiques
(Oects).

Auditorias e informação - As au-
ditorias e os pedidos de informação
são instrumentos utilizados pelo Par-
lamento para obter: avaliações dos
órgãos públicos e resumo de infor-
mações para uso em suas próprias
avaliações. Porém, na experiência da
Assembléia Nacional e do Senado, são
raras as auditorias e audições que te-
nham por objeto uma avaliação pro-
priamente dita. O funcionamento das
audiências públicas mostra ser ina-
dequado do ponto de vista de uma
avaliação rigorosa. A esse respeito,
observa um estudioso: "(...) les
auditions ne constituentpas un outil
d Tévaluation adapté reposant sur des
échanges verbaux entre la personne
auditionnée et lesparlamentaires, elles
donnent davantage libre cours à
l'exposé d'impressions ou depoints de
vue généraux qu 'à la présentation
minutieuse dune recherche
scientifique	appronfondie..
(Maury, 1998:46).

Nesse sentido, esses procedi-
mentos tradicionais - as auditorias
e os pedidos de informação - têm
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mostrado insuficiências frente às exi-
gências da concepção moderna de
avaliação. Essa, como sabemos, exi-
ge uma pesquisa rigorosa sobre o
conjunto dos elementos que compõem
uma política e uma apreciação fun-
dada em métodos científicos acerca
de seus efeitos. A crescente
inadequação dos métodos tradicionais
utilizados no Parlamento francês ex-
pressa a exigência das concepções
modernas da avaliação, de ir além da
noção clássica de controle.

Comissões de inquérito - As Co-
missões de Inquérito são um dos
principais instrumentos à disposição
do Parlamento para controlar a ação
do governo. Os relatórios das Co-
missões de Inquérito buscam atin-
gir um escopo semelhante ao das
avaliações, incluindo recomenda-
ções para solucionar problemas.

Entretanto, também no caso das
Comissões de Inquérito, essas ativi-
dades não podem ser classificadas
como sendo avaliações científicas.
Primeiro, seu escopo é mais redu-
zido, voltado para "recolher infor-
mações sobre determinados fatos".
Segundo, há os limites políticos por-
que as comissões são órgãos políti-
cos, portanto, lugares de confronta-
ção de interesses. Terceiro, o prazo
máximo estipulado de seis meses
reduz as chances efetivas para que
se realize o atendimento das exi-
gências requeridas pelas avaliações
científicas. Quarto, as pessoas con-
vidadas a prestar informações po-
dem não fornecer todas as informa-
ções de que dispõem.

Controle orçamentário - As Co-
missões de Finanças têm poderes
especiais. Por exemplo, podem so-
licitar investigações ao Tribunal de
Contas acerca de organismos que
ele controla ou podem reivindicar
a condição de relatores especiais
(obrigatoriedade de fornecimento de
todas as informações de natureza
financeira e administrativa que fa-
cilitem sua missão, devendo ser

apresentados todos os documentos,
exceto aqueles ligados à Segurança
Nacional).

Pela Lei n2 96.138, de 1995, as
Comissões de Finanças podem soli-
citar ao Tribunal de Contas que assis-
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ta o Parlamento e o governo no con-
trole da aplicação das leis de finan-
ciamento e de seguridade social. Os
instrumentos básicos utilizados são
questionários sobre questões orça-
mentárias dirigidos ao governo, que
permitem obter, em tese, informações
em matéria de avaliação.

A qualidade desses instrumentos
depende das informações fornecidas
pelo governo. Quanto ao tempo de
trabalho das comissões, o exame de-
talhado do orçamento in loco e a ve-
rificação, em campo, do bom empre-
go dos mesmos leva um tempo de
que o relator não dispõe. Em termos
políticos, os relatores das comissões
são sempre da maioria parlamentar

e, quando há temas sensíveis, abs-
têm-se de aprofundar a coleta de in-
formações e a própria análise.

Meios de avaliação - Três meios
voltados para a realização de ava-
liações foram criados no início da v
República: missões de informações,
relatórios dirigidos ao Parlamento em
função de dispositivo legislativo e
os trabalhos do Office de Choix
Technologiques et Scientifiques.

As missões de informações po-
dem ser comuns a mais de uma co-
missão permanente. Houve uma am-
pliação dos poderes concedidos às
comissões permanentes, especiais e,
inclusive, às missões de informações.
Elas podem solicitar ao presidente da
Assembléia o benefício concedido às
comissões de enquete para uma mis-
são precisa. Os trabalhos e relatórios
produzidos são discutidos em termos
científicos.

Outro mecanismo importante no
arsenal à disposição do Parlamento
são os relatórios de avaliação pre-
vistos em alguns dos desenhos da
lei. Três exemplos de aplicação
desse mecanismo são: o relatório
anual sobre a política de imigração
e a luta contra a imigração clandes-
tina referente à Lei n2 5.627, de
1993; o relatório de avaliação pre-
visto na Lei ng 629, de 1994, relati-
va à família; o relatório anual relati-
vo à política de família; e o de saú-
de pública e a proteção social, Lei
n2 43, de 1994.

Infelizmente, os relatórios
pretensamente de avaliação rara-
mente executam o que é previsto
na legislação: ordenar a realização
e determinar o modo como a ava-
liação deve ser feita. Mais do que
isso, não existe controle sistemáti-
co sobre o depósito dos relatórios
e, tampouco, sanções se ele não for
entregue. Ao mesmo tempo, sua
publicação é limitada e, poucas ve-
zes, é efetivamente examinada pe-
los órgãos parlamentares. Também
raramente as avaliações são rigoro-
sas e independentes, sendo geral-
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mente redigidas diretamente ou sob
a supervisão dos governos ou das
autoridades públicas.
Øfflce Parlainentaire - Criado em
1983 e fortemente inspirado no
Office Technology Assessment
(OTA) americano, o OCTS tem como
objetivos informar o Parlamento so-
bre as conseqüências das escolhas
de caráter científico e tecnológico,
além de recolher informações, exe-
cutar estudos e avaliações.

Concebido como instância rela-
tivamente autônoma (escolhe seu
presidente e fixa seu programa de
trabalho), ele é composto de 16
membros (8 deputados e 8 senado-
res e igual número de suplentes).
No seu funcionamento, acata inicia-
tivas de órgãos tanto da Assembléia
Nacional quanto do Senado - dos
presidentes ou dos grupos políticos,
ou das comissões permanentes ou
especiais. Designado um relator ou
grupo de relatores, estes, primeira-
mente, examinam a viabilidade (es-
tado da arte sobre o tema) e fixam
os meios e os elementos necessá-
rios para desenvolver um progra-
ma de estudo. Acompanhadas de re-
flexões metodológicas, as conclu-
sões são apresentadas aos membros
do Office, que podem sugerir a con-
tinuidade ou a descontinuidade e,
algumas vezes, uma nova elabora-
ção do programa.

Os principais aspectos inovado-
res do Office no desenvolvimento
da avaliação parlamentar, ausentes
em outros órgãos no âmbito do
Legislativo, são: a) seu campo de
competência científica ou
tecnológica é bem delimitado; b)
sua agenda é enxuta, composta de
temas relativos a ambiente, ener-
gia, novas tecnologias e ciências da
vida e, finalmente, os trabalhos ava-
liam uma situação ou um problema,
reduzindo-se avaliações muito aber-
tas e pouco sistemáticas.
Inovações e expectativas - As ino-
vações introduzidas na década de 90
procuram dotar o Parlamento de meios
e instrumentos para a efetiva realiza-

ção de avaliação, incluindo-se aqui a
apreciação sobre os efeitos de deter-
minados desenhos e da
implementação das políticas públicas.

Em 1996, com a Lei nQ 517, de
1996, foi criado o Office
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Parlamentaire d'Évaluation des
Politiques Publiques e, no mesmo
ano, o Office Parlamentaire
dÉvaluation de Ia Legislation" - Lei
n2 516, de 1996.

A composição do Office
Parlamentaire des Politiques Publi-
ques é exclusivamente política -
Assembléia Nacional e Senado -,
sendo que em cada Casa fazem par-
te o presidente e o relator perten-
centes à Comissão de Finanças, um
membro representando as demais
comissões permanentes e oito
membros indicados pelos partidos
políticos. Os presidentes de cada
Câmara se alternam na direção do
Office a cada ano.

A composição do Office
Parlamentaire dÉva1uation et
Legislation é, também, exclusivamente
política. Porém, diferentemente do
seu congênere, a lei de sua criação
estabeleceu um objetivo preciso: "est
chargé, sans préjudice des
compétences des commíssionsperma-
nentes, de rassembier des
informations et de procéder à des
études pour évaluer ladéquation de
la législation aux situations qu elle
régil" (Lei n 516, de 1996, citada em
Maury,1998:59). Na verdade, sua prin-
cipal missão é auxiliar na simplifica-
ção da legislação.

Apesar de possuir uma defini-
ção mais clara de seu papel e de
suas atribuições, ele dispõe de me-
nos poderes do que o Office ligado
à avaliação das políticas públicas.
Ele pode recorrer a especialistas e
realizar investigações depois que os
serviços administrativos encarrega-
dos da implementação da legisla-
ção em exame tenham iniciado este
trabalho, entretanto, não recebe to-
das as informações de ordem
institucional e financeira que per-
mitem facilitar sua missão e não tem
acesso a todos os documentos de
serviço. A fortiori, ele não pode
desfrutar dos poderes específicos
de relatores de temas orçamen-
tários e das comissões de sindicância.

Reflexões finais
Embora seja inequívoco o

adensamento dos mecanismos vol-
tados para a avaliação à disposição
do parlamento francês, existem di-
ficuldades mais ou menos eviden-
tes na operação desses mesmos dis-
positivos, cuja conseqüência é a re-
dução na sua eficácia. Vejamos al-
gumas dessas dificuldades.

Primeiro, há fortes indícios de
que existem riscos de desvirtuamen-
to das práticas de avaliação realiza-
das na Assembléia Nacional e no
Senado. De um lado, pela falta de
objetividade dos Offices devido à
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tentação de defender determinados
interesses ou convições e, de outro,
por razões de solidariedade política,
quando, em temas delicados, mani-
festa-se tendência a apresentar análi -
ses genéricas inconsistentes, compro-
metendo o trabalho de avaliação.

Segundo, a falta de controle inde-
pendente, por exemplo, um Conse-
lho Científico' sobre as atividades de
avaliação poderia prejudicar a pró-
pria qualidade e consistência cientí-
fica das avaliações. Essa preocupa-
ção justifica-se pelo fato de que, até
1998, ainda nenhuma metodologia
tinha sido elaborada no quadro das
atividades desenvolvidas pelos dois
Offices. Essa situação coloca várias
interrogações sobre a efetividade e a
própria qualidade dos trabalhos par-
lamentares de avaliação.

Terceiro, os Offices criados recen-
temente possuem meios limitados
quando comparados com aqueles dos
relatores especiais das Comissões de
Finanças e das Comissões de Inqué-
rito, bem como com os do Office des
Choix Technologiques et
Scientifiques, os das comissões e os
das missões de informação. Ao con-
trário desses, eles não têm autoriza-
ção para fazer visitas in
loco.Tampouco podem ter acesso à
documentação completa e, no caso
da convocação de depoentes, estes
podem se negar a prestar esclareci-
mentos.

Quarto, o orçamento dos Offices
é pequeno quando comparado aos
custos médios das avaliações, sendo
que a infra-estrutura, em termos de
secretariado, é fornecida pela Comis-
são de Finanças no caso do Office
d'Évaluation des Politiques Publiques
e pela Comissão de Leis no caso do
Office d'Évaluation de Ia Legislation.

Quinto, parece existir pouco con-
senso entre os parlamentares acerca
da importância e da necessidade da
avaliação dos trabalhos legislativos.
Essa situação, somada aos poderes
limitados dos Offices, resulta em for-
tes incertezas sobre o futuro do fun-
cionamento desses órgãos e na

credibilidade de seus trabalhos.
Para finalizar, o balanço da expe-

riência francesa mostra nítidos avan-
ços e persistentes limites. Quanto ao
primeiro, o Parlamento francês dis-
põe de múltiplos instrumentos para
proceder a avaliações, em especial a
criação dos Offices «Évaluation des
Politiques Publiques e d'Évaluation de
Ia Legislation. Ao mesmo tempo, po-
rém, a aplicação desses mesmos dis-
positivos tem revelado o forte condi-
cionamento imposto pela relação de
forças internas, que tornam as avalia-
ções pouco rigorosas em termos
científicos e permeáveis a pressões
políticas. O desafio aqui é o de cons-
truir mecanismos para aprimorar o ar-
senal institucional disponível, sendo
um deles a constituição de um Con-
selho Científico formado por repre-
sentantes externos, cuja função seria
fazer" avaliações" periódicas dos tra-
balhos realizados pelo Parlamento

Em relação aos limites, o mais
importante é a falta de um consenso
majoritário acerca da necessidade e
da importância da avaliação para o
trabalho legislativo. A superação des-
se tipo de obstáculo exigiria, entre
outras coisas, uma clareza sobre como
boas avaliações permitem não só con-
trolar melhor os programas e as polí-
ticas do governo como também po-
deria transformar os trabalhos parla-
mentares, aproximando as leis das
exigências de sua operacionalização.

Em boa medida, as lições de ex-
periências como as relatadas neste
artigo podem auxiliar no debate so-
bre a institucionalização da avaliação
no Brasil. O País deve buscar inspi-
ração e ensinamentos na experiên-
cia internacional, devendo também
refletir sobre nossas especificidades
políticas, institucionais e sociais.	•
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Notas
1. O papel de guardiãs do interesse públi-

co das Supreme Audit Insttutions (SAIs)
é a sua razão de ser como instituições.
Por isso, mesmo onde elas aspiram aju-
dar visando à melhoria da performance
de ministérios ou agências públicas ou
mudar sua atenção para efetividade ou
produtividade, permanece como identi-
dade básica seu papel de guardiãs do
interesse público. " ( ... ) an auditor,
potentially operating within a corrective
modality, still expected to notice and
report upon dangers to the legitimacy or
probity of public expenditure" (PolIlt &
Summa, 1998:72).

2. Durante a elaboração das leis de cria-
ção dos Offices Parlamentaire
d'Evaluation des Politiques Publiques e
de melhoria legislativa, foram previstos
dois Conselhos Científicos formados por
personalidades reconhecidas por sua
competência na área. Entretanto, o Se-
nado considerou desnecessária a cria-
ção desses comitês.
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O princípio da razoabilidade

dos atos do poder público
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A
atuação estatal consis
te basicamente no
exercício das ativida
des legislativa, admi
nistrativa e jurisdicional,

além de compreender também as
ações do Ministério Público, que
atua como fiscal da lei, e do Tribu-
nal de Contas, órgão auxiliar do
Legislativo no desempenho do con-
trole externo da administração pú-
blica.

A função legislativa relaciona-se
com o processo de construção do
direito positivo, ou seja, de elabo-
ração das normas jurídicas que dis-
ciplinam a vida social, tendo natu-
reza eminentemente abstrata, visto
que a lei é a expressão da vontade
geral e alcança todos os membros
da coletividade. É a concepção da
lei em sentido material como nor-
ma genérica, abstrata, obrigatória e
inovadora.

As funções administrativa e
jurisdicional estão ligadas ao fenô-
meno da concreção ou aplicação do
direito, distinguindo-se facilmente da
atividade normativa. Embora tenham

traços comuns, a atividade executi-
va não se confunde com a tarefa
judicante, pois a primeira consiste
em �aplicar a lei de ofício�, no di-
zer de Seabra Fagundes, indepen-
dentemente da existência de con-
flitos de interesse ou de provoca-
ção da parte interessada. O Judiciá-
rio, como órgão estático, só atua
quando é provocado, e sua decisão
final traduz a interpretação definiti-
va do direito controvertido, na so-
lução das controvérsias.

Dessa forma, todas as vezes que
o Estado age por meio de seus ór-
gãos e agentes públicos, seja editan-
do comandos genéricos e abstratos,
seja prestando serviços públicos ou
resolvendo os conflitos de interesse,
deve sujeitar-se à observância de
determinados princípios expressos ou
implícitos no ordenamento constitu-
cional, entre os quais se destaca o
princípio da razoabilidade.

Noções básicas � A razoabilidade
é um conceito jurídico
indeterminado, elástico e variável
no tempo e no espaço. Consiste em
agir com bom senso, prudência,

Todas as vezes que o Estado age por meio de seus órgãos e agentes públicos, seja
editando comandos genéricos, seja prestando serviços públicos ou resolvendo

conflitos, deve sujeitar-se à observância de determinados princípios constitucionais,
entre os quais se destaca o princípio da razoabilidade
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moderação, tomar atitudes adequa-
das e coerentes, levando-se em con-
ta a relação de proporcionalidade
entre os meios empregados e a fi-
nalidade a ser alcançada, bem como
as circunstâncias que envolvem a
prática do ato.

No campo do Direito Adminis-
trativo, o princípio tem sido utiliza-
do como forma de limitar o exercí-
cio da competência discricionária do
administrador. Este, no desempenho
da função pública de concreção do
direito, dispõe de poderes adminis-
trativos para melhor atender às con-
veniências da administração e às ne-
cessidades coletivas. A discri-
cionariedade, como um desses po-
deres instrumentais, consiste na li-
berdade de ação dentro de critérios
estabelecidos pelo legislador. Assim,
se remanesce da norma certa mar-
gem de opção para o agente efeti-
var a vontade abstrata da lei, a au-
toridade deverá adotar a melhor
medida para o atendimento da fina-
lidade pública.

Atitudes inadequadas, incoeren-
tes, desequilibradas e desprovidas
de fundamentação não podem es-
tar amparadas pelo princípio em
análise. A título de exemplificação,
saliente-se que, quando determina-
do servidor público é removido de
uma repartição para outra, tal ato
pressupõe questões relativas à ne-
cessidade do serviço. Se, posterior-
mente, for comprovado que a mu-
dança de lotação do agente pela
autoridade superior foi resultado de
perseguição política, essa remoção
não foi utilizada dentro de critérios
aceitáveis em razão das circunstân-
cias, sendo incompatível com o prin-
cípio da razoabilidade. Não há, no
caso, qualquer relação de adequa-
ção ou de proporcionalidade entre
o motivo e a finalidade, de tal ma-
neira que o ato administrativo de
remoção poderá ser objeto de
invalidação pela própria administra-
ção ou pelo Judiciário, na hipótese
de provocação do interessado.

Da mesma forma, se certa auto-
ridade, no exercício de competên-
cia discricionária, assina contrato ou
participa de convênio ou consórcio
altamente oneroso para os cofres
públicos, sua atitude não estará pro-

jurisdicionalmente invalidáveis, as
condutas desarrazoadas, bizarras,
incoerentes ou praticadas com
desconsideração às situações e cir-
cunstâncias que seriam atendidas por
quem tivesse atributos normais de
prudência, sensatez e disposição de
acatamento às finalidades da lei
atributiva da discrição manejada� (in
�Curso de Direito Administrativo�,
10ª ed., São Paulo: Malheiros Edito-
res, 1998, p. 66).

Trata-se, portanto, de um princí-
pio que veda o excesso e as atitudes
incongruentes das autoridades públi-
cas no exercício da função estatal.

A razoabilidade � Embora não
conste explicitamente no caput do
artigo 37 da Constituição Federal
como um dos parâmetros
norteadores da atividade administra-
tiva, a razoabilidade está prevista
nas Constituições de Minas Gerais
(art. 13), São Paulo (art. 111), Sergipe
(art. 25) e Tocantins (art. 9º), bem
como na Lei Orgânica do Municí-
pio de Belo Horizonte (art. 15).
Apesar de não constar expressa-
mente no artigo 37 da Lei Maior, a
doutrina dominante e a jurisprudên-
cia do Supremo Tribunal Federal
consideram-na implícita no referi-
do comando normativo, não só para
dar legitimidade aos atos adminis-
trativos, mas também para pautar a
elaboração das regras jurídicas a
cargo do Poder Legislativo.

Na verdade, os atos emanados
do Parlamento, especialmente as
leis, devem estabelelecer critérios
ou prever comportamentos em
sintonia com o mundo dos fatos, isto
é, com a realidade e as circunstân-
cias em que forem editados. A au-
sência, no texto legal, de critérios
racionais que dificulte ou inviabilize
a execução de suas prescrições, ou
que conduza a exageros e absur-
dos, não pode ter abrigo no princí-
pio sob comento e, conseqüente-
mente, expõe-se a futuros
questionamentos judiciais. As razões

tegida pelo postulado em estudo se
for constatada a possibilidade de
escolha de medida menos onerosa
para a administração.

Segundo o eminente jurista Cel-
so Antônio Bandeira de Mello,
�enuncia-se com este princípio que
a Administração, ao atuar no exer-
cício de discrição, terá de obedecer
a critérios aceitáveis do ponto de
vista racional, em sintonia com o
senso normal de pessoas equilibra-
das e respeitosas das finalidades
que presidiram a outorga da com-
petência exercida. Vale dizer: pre-
tende-se colocar em claro que não
serão apenas inconvenientes, mas
também ilegítimas e, portanto,
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que justificam a utilização de bom
senso e moderação pelo legislador
são óbvias e necessárias.

Em primeiro lugar, a função
normativa desfruta de certa proe-
minência em relação às demais ati-
vidades do Estado, uma vez que as
regras jurídicas funcionam como li-
mite para a atuação de todos os ór-
gãos públicos de qualquer dos Po-
deres do Estado. Assim, tanto a ati-
vidade administrativa, que é típica
do Executivo, quanto a atividade
jurisdicional, monopolizada pelo
Judiciário, com base no art. 5º,
XXXV, da Carta Magna, estão vin-
culadas aos mandamentos legais. A
lei, portanto, é o ato político que
fundamenta e dá legitimidade aos
atos do poder público.

O alcance e a amplitude das nor-
mas jurídicas oriundas do Poder
Legislativo, que envolvem toda a co-
letividade, por si só, justificam a
adoção de critérios proporcionais
como forma de facilitar a sua exe-
cução. Se a lei não é razoável ao
prever medidas incoerentes a se-
rem praticadas pelos agentes pú-
blicos, o regulamento, que é ato de
hierarquia inferior utilizado para
explicitá-la e totalmente dependente
da lei, poderia ser razoável? E os
demais atos administrativos pratica-
dos para dar concreção à norma se-
riam também razoáveis, já que não
podem contrariá-la?

Portanto, a prudência e o bom
senso do legislador influenciam, sig-
nificativamente, no êxito da atua-
ção administrativa e jurisdicional.

Jurisprudência � O Supremo Tri-
bunal Federal, maior intérprete do
texto constitucional, já admitiu a tese
da razoabilidade como limite impos-
to à discricionariedade do legisla-
dor. Ao apreciar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.158-8-AM
(medida liminar), o Tribunal consi-
derou inconstitucional, em razão da
incompatibilidade com o princípio
da razoabilidade, dispositivo de lei

do Estado do Amazonas que conce-
dia gratificação de férias a servidor
inativo. O Pretório Excelso deferiu
a medida liminar para suspender,
até o julgamento final da ação, a
eficácia do preceito legislativo.

gia a pesagem dos botijões de gás
diante do consumidor, no ato da
venda. O Tribunal reconheceu a
falta de razoabilidade e
proporcionalidade da norma, em ra-
zão da dificuldade material, ou até
mesmo, da impossibilidade para o
cumprimento dessa exigência (RDA
194/299).

Existem várias decisões
jurisprudenciais declarando a
inconstitucionalidade de atos
legislativos em virtude de sua in-
compatibilidade com o princípio em
tela, tais como: lei do Estado do Rio
de Janeiro que elevava
imoderadamente os valores da taxa
judiciária, dificultando a muitos a
prestação jurisdicional; lei estadual
que exigia prova de esforço físico
em concurso público para delega-
do de polícia; norma que exigia,
como requisito para o ingresso na
carreira diplomática, entrevista de
caráter subjetivo, entre outras, con-
forme estudo realizado pelo notá-
vel publicista Caio Tácito, um dos
maiores estudiosos do tema no di-
reito brasileiro, em interessante ar-
tigo publicado na �Revista Trimes-
tral de Direito Público�, p. 227-232.

Função fiscalizadora � Além da
função normativa, o Legislativo
exerce a relevante missão de con-
trole e fiscalização dos atos da ad-
ministração pública direta e indire-
ta, principalmente no âmbito do
Poder Executivo. Tal controle efeti-
va-se de variadas formas, todas elas
com fundamento na Constituição. No
caso específico de Minas Gerais,
pode-se mencionar as seguintes
manifestações do controle externo,
a cargo da Assembléia Legislativa:
concessão de licença ao governa-
dor do Estado para interromper o
exercício de suas funções; autori-
zação para ele ausentar-se do Esta-
do, e o vice-governador, do País,
quando a ausência exceder quinze
dias; sustação dos atos normativos
do Poder Executivo que exorbitem

Ao proferir seu voto, o eminen-
te ministro Sepúlveda Pertence as-
sim se manifesta:

�Em nome do princípio da
moralidade, ou em nome do princí-
pio da igualdade, não se pode con-
ceder remuneração absolutamente
despida de causa no serviço públi-
co. A lei agride o princípio da
razoabilidade, a meu ver, patente-
mente...�

Em outra oportunidade, a Supre-
ma Corte brasileira, no julgamento
da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 855-PR,
suspendeu liminarmente, até a apre-
ciação final da matéria, a vigência
de lei do Estado do Paraná que exi-
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do poder regulamentar ou dos limi-
tes da delegação legislativa; convo-
cação de autoridades para prestar in-
formações sobre assunto determina-
do; encaminhamento de pedidos es-
critos de informação, por intermédio
da Mesa da Assembléia e, finalmen-
te, a criação de Comissões Parlamen-
tares de Inquérito para apurar irregu-
laridades na administração pública,
conforme prevê o art. 60, § 3º, da
Carta Política mineira.

Devido ao papel cada vez mais
importante atribuído às CPIs pelo
ordenamento constitucional vigen-
te, em razão das prerrogativas de
investigação semelhantes às das
autoridades do Poder Judiciário,
deve-se invocar a utilização de cri-
térios razoáveis e proporcionais para
não confundir os amplos poderes
dessas comissões com as prerroga-
tivas inerentes à função judicante.
Além disso, por maiores que sejam
as atribuições de uma CPI, ela não
pode violar garantias constitucional-
mente asseguradas ao cidadão nem
interferir na esfera de competência
de outro Poder.

Embora sejam desprovidas de
caráter punitivo, as CPIs desfrutam
do privilégio de convocar autorida-
des para depor, inquirir testemu-
nhas, deslocar-se para outras regi-
ões do Estado e, até mesmo, de so-
licitar a quebra dos sigilos bancário,
fiscal e dos registros telefônicos dos
investigados, caso haja indícios de
irregularidades.

Recentemente, o Supremo Tri-
bunal Federal, ao julgar definitiva-
mente, em decisão unânime, o Man-
dado de Segurança nº 23.452,
impetrado pelo dr. Luiz Carlos
Barretti Júnior contra a CPI dos Ban-
cos, constituída pelo Senado Fede-
ral, consagrou o entendimento de
que é possível à CPI, mesmo na
ausência de autorização judicial,
determinar a quebra dos sigilos fis-
cal, bancário e de registros telefô-
nicos, desde que fundamente sua
deliberação, apoiando-a em indíci-

os que justifiquem necessidade da
adoção dessas medidas excepcio-
nais. Na mesma decisão, o Pretório
Excelso entendeu que �qualquer que
seja o fato determinado que tenha
justificado a instauração da CPI, ela
não pode exceder, sob pena de
incidir em abuso de poder, os
parâmetros que delimitam a exten-
são de seus poderes investigatórios�.

A bem dizer, o Supremo
enfatizou a observância dos princí-
pios da motivação (explicitação dos
pressupostos de fato e de direito) e
da razoabilidade por ocasião do
pedido de quebra do sigilo bancá-
rio ou fiscal. Isso porque é indis-
pensável que haja uma relação de
adequação, de coerência e de
proporcionalidade entre a medida
tomada, o motivo e a finalidade de-
sejada, em função do caso concre-
to, ou seja, das circunstâncias
ensejadoras da obtenção dos dados
sigilosos. Nesse pormenor, é opor-
tuno salientar que a Constituição
mineira contém uma determinação
extremamente precisa em relação
a esse princípio, ao determinar, no
§ 1º do art. 13, que �a moralidade e
a razoabilidade dos atos do poder
público serão apuradas, para efeito
de controle e invalidação, em face
dos dados objetivos de cada caso�.

A decisão em referência é ple-
namente favorável às prerrogati-
vas das Comissões de Inquérito,
porque reconhece sua importân-
cia na fiscalização da atividade ad-
min is t ra t iva .  Ent re tanto ,  a
inexistência de fundamentação e
a ausência de conexão lógica en-
tre os meios empregados e o ob-
jetivo colimado podem compro-
meter a eficácia da tarefa investi-
gadora ,  expondo o a to à
invalidação pelo Judiciário, como
já registrado na jurisprudência bra-
sileira atinente ao tema.

Por derradeiro, assinale-se que
o Tribunal de Contas do Estado, ór-
gão auxiliar da Assembléia
Legislativa no controle externo, dis-

põe de competência constitucional
para �apreciar a razoabilidade de
contrato, convênio, ajuste ou instru-
mento congênere que envolvam
concessão, cessão, doação ou per-
missão de qualquer natureza, a títu-
lo oneroso ou gratuito, de respon-
sabilidade do Estado, por qualquer
de seus órgãos ou entidade da
administração indireta�, conforme
determina o inciso XV do artigo 76
da Carta mineira. No caso específi-
co de contrato celebrado pelo Exe-
cutivo, não amparado por critérios
razoáveis, o ato de sustação deve
ser feito diretamente pela Assem-
bléia, de acordo com a prescrição
do § 1º do referido artigo 76.

Conclusão � Pelo que foi exposto
ao longo deste modesto trabalho,
pode-se verif icar que a
razoabilidade não possui nada de
extravagante, não é um empecilho
para o desempenho da função es-
tatal nem dificulta o alcance do in-
teresse coletivo pelos agentes pú-
blicos, mas tão-somente um princí-
pio básico e elementar que exige
coerência, moderação e bom senso
por parte dos executores da vonta-
de do Estado.

A utilização de critérios aceitá-
veis e a adoção de medidas ade-
quadas em função das circunstân-
cias é o mínimo que se espera dos
órgãos administrativos, legislativos
e jurisdicionais. Em outras palavras,
a coerência de atitudes e a
proporcionalidade entre meios e
fins constituem os componentes por
excelência do princípio da
razoabilidade, que funciona como
limite ao exercício da discricio-
nariedade do administrador, do
legislador e do juiz.

Portanto, o princípio que proíbe
o excesso deve pautar todos os atos
do poder público em suas diversas
manifestações, não sendo privativo
de determinado órgão constitucio-
nal nem exclusivo do Direito Ad-
ministrativo. n

O PRINCÍPIO DAA RAZOABILIDADE DOS ATOS DO PODER PÚBLICO
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Processo Legislativo e Sistema de Comissõesi

Autora: Simone Diniz

Apresentação
A monografia analisa o funcio-

namento do sistema de comissões
da Câmara dos Deputados, tendo em
vista um estudo de caso — a Comis-
são de Trabalho, Administração e
Serviço Público (CTASP).

Pelo acompanhamento da
tramitação dos projetos sob jurisdição
dessa comissão, são apontados os li-
mites e as oportunidades institucionais
para a ação tanto do Executivo quan-
to do Legislativo. Esta mesma pers-
pectiva é abordada nos trabalhos de
Figueiredo e Limongi (1994, 1996),
nos quais os autores analisam como
as regras institucionais, o poder de
agenda do Executivo e a centraliza-
ção dos trabalhos legislativos em tor-
no da Mesa Diretora e do Colégio de
Líderes impedem que os parlamen-
tares desempenhem, por meio do sis-
tema de comissões, um papel mais
efetivo durante o processo legislativo.
A monografia confirma esses resulta-
dos, explicitando em maior detalhe a
atuação político-parlamentar, conside-
rando as normas de funcionamento e
organização do processo legislativo.

O ponto de partida foi o levan-
tamento das propostas de legisla-
ção trabalhista e sindical encaminha-
das à CTASP no período entre 1989
e 1993, o que permitiu identificar
como os diferentes atores políticos
se organizam nas diversas instân-
cias decisórias legislativas, no caso
em questão, nas comissões perma-
nentes; e como alguns fatores de
ordem organizacional afetam o de-
sempenho dos parlamentares no
que diz respeito à tramitação dos
projetos legislativos.

Introdução
A legislação trabalhista e sindi-

cal e, num sentido mais amplo, toda
a legislação social do País surgiram
e/ou sofreram maiores mudanças
em períodos regidos por governos
autoritários, seja por meio de atos
do Executivo ou de agências a ele
vinculadas como o Ministério do
Trabalho (Santos, 1979). Embora não
haja nenhum estudo sistemático da
participação do Legislativo na for-
mulação dessa legislação, há indí-
cios de que, até 1930, era desse
poder que partia a maioria das ini-
ciativas propositivas (Ferrante, 1978:
140; Santos, 1979; Vianna, 1976).
Nesse período, o Legislativo, ou
pelo menos parte dele, sensível às
reivindicações operárias, por inúme-
ras vezes, tentou regulamentar pre-
ceitos básicos do processo de acu-
mulação. A maioria das propostas
de leis apresentadas não chegou a
ser aprovada e, quando o foi, trans-
formou-se em "letra morta", sem
nenhuma aplicabilidade prática. São
exemplos dessas iniciativas os pro-
jetos de lei sobre acidentes de tra-
balho, de autoria dos deputados
Medeiros e Albuquerque, em 1904;
o de Gracho Cardoso e Wenceslau
Escobar, em 1908; o do deputado
Nicanor Nascimento, em 1911, es-
tabelecendo jornada de 12 horas aos
trabalhadores do comércio, proibin-
do o trabalho aos domingos e feria-
dos a menores de 10 anos e o tra-
balho noturno aos menores de 18
anos; o dos deputados Figueiredo
Rocha e Rogério Miranda, estabele-
cendo jornada de 8 horas diárias,
em 1912; o de Maximiniano de
Figueiredo, em 1915; e o de Maurí-

cio de Lacerda, em 1917, propon-
do a criação de um código de tra-
balho; o projeto que previa partici-
pação nos lucros, de autoria do de-
putado Deodato Maia, em 1919;
além de projetos semelhantes do
deputado Augusto Lima, em 1920
e, em 1936, de Oswaldo Lima, to-
dos eles rejeitados pelo Plenário
(Santos, 1979: 118).2

A rejeição dessas propostas ou
simplesmente a sua não-apreciação
coadunava-se, como observa Vianna,
com o espírito liberal da época
(Vianna, 1976). Entendendo as re-
lações trabalhistas como contratações
de ordem privada, não caberia ao
poder público legislar sobre elas.
O pouco que se produziu em ter-
mos de regulação do trabalho mui-
tas vezes foi simplesmente
desconsiderado. O Decreto n
1.313, de 1891, que "regulamenta-
ria o trabalho dos menores nas fá-
bricas da Capital Federal (...) jamais
foi cumprido" (Santos, 1979: 20); o
Departamento Nacional de Traba-
lho, criado pelo Decreto n Q 3.550,
de 1918, permaneceu desorganiza-
do e sem aplicação; o Decreto
Legislativo n 4.982, de 1925, que
concedia férias anuais de 15 dias,
embora aprovado, permaneceu sem
regulamentação até 1933 (Ferrante,
1978; Santos, 1979).

O aparato jurídico que hoje sus-
tenta as relações trabalhistas e sindi-
cais do País tem sua origem em 1930
e consuma-se em 1943, ano da cria-
ção da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT), que complementa a es-
trutura sindical até hoje vigente.

Com a promulgação da Consti-
tuição de 1988, estendeu-se o le-
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que de benefícios trabalhistas e sin-
dicais . Passaram a constar no texto
constitucional: piso salarial propor-
cional à extensão e à complexida-
de do trabalho; irredutibilidade do
salário, salvo o disposto em con-
venção ou acordo coletivo; 13 sa-
lário com base na remuneração in-
tegral ou no valor da aposentado-
ria; proteção do salário na forma da
lei, constituindo crime sua retenção
dolosa; jornada de trabalho não su-
perior a 44 horas semanais; jornada
de seis horas para trabalho realiza-
do em turnos ininterruptos de
revezamento, salvo negociação co-
letiva; remuneração do serviço ex-
traordinário superior, no mínimo, em
50% à do normal; e adicionais de
insalubridade e periculosidade.

Com relação à estrutura sindical,
a Constituição de 1988 fortaleceu
os organismos sindicais, tornando-
os autônomos em relação ao Esta-
do, mas manteve o monopólio da
representação e a garantia de fon-
tes compulsórias de recursos. As-
sim, enquanto nos países avança-
dos iniciava-se um processo de
desregulamentação das condições
de trabalho, no Brasil, além de per-
manecer intacto todo o aparato jurí-
dico que regula essas condições, a
Carta de 1988 aumentou a regulação
na esfera das relações de trabalho
e da proteção social.

Os anos 90 trouxeram à tona no-
vamente o debate quanto à necessi-
dade de reformulação da legislação,
em certo sentido motivado pela in-
tensificação das pressões em favor
de maior flexibiização das relações
de trabalho. Para algumas lideranças
políticas e empresariais, a reforma
dessa legislação passou a ser consi-
derada como um dos pilares a serem
suplantados, a fim de minimizar os
custos da recessão e do desemprego
(Rodrigues, 1992). Para alguns sindi-
calistas e estudiosos do movimento
sindical, esse seria mais um mecanis-
mo necessário para o fortalecimento
dos sindicatos.

Iniciativas de reforma foram to-
madas por diferentes governos em
diferentes momentos, e nenhuma
delas resultou numa total
reestruturação das relações trabalhis-
tas e sindicais no País. O objetivo
deste trabalho é analisar, por meio
da tramitação dos projetos referen-
tes a essa legislação, a atuação po-
lítico-parlamentar no tratamento des-
sas questões. O enfoque da pes-
quisa é institucional: baseia-se nas
normas constitucionais e regimen-
tais que regem o processo
legislativo. O argumento defendido
é de que o arranjo institucional, por
um lado, possibilitou aos atores in-
teressados na preservação daquela
legislação o bloqueio de iniciativas
que pudessem resultar num novo
padrão de estruturação das relações
entre capital e trabalho; mas, por
outro lado, esses mesmos atores não
foram capazes de transformar em
lei a grande maioria das propostas
de legislação por eles apresentadas,
cujo objetivo era ampliar ou asse-
gurar benefícios sociais aos traba-
lhadores. Isto porque, na Câmara dos
Deputados, conseguiu-se reunir um
grupo de parlamentares capazes de
vetar as propostas que pudessem
alterar o regime de regulação das
condições de trabalho, principal-
mente no que diz respeito à legis-
lação sindical, porém incapazes de
fazer valer, em Plenário, a aprova-
ção dos projetos de leis por eles
defendidos.

Almeida (1988: 362) argumenta
que há um hiato entre a ação sindi-
cal na sociedade e a sua atuação
política, em decorrência da "dificul-
dade do sindicalismo para definir
canais de expressão significativos
pelo sistema partidário". De fato, à
exceção do PT (Novaes, 1993) e,
mesmo assim, com intensidade
declinante, nos demais partidos, os
sindicatos não constituem uma for-
ça política importante no interior da
agremiação. Isto não quer dizer que
não sejam capazes de influir no sis-

tema institucional. Ao contrário,
como demonstrarei adiante, a forte
presença de parlamentares vincu-
lados aos chamados partidos de es-
querda e/ou oriundos do movimen-
to sindical em uma das instâncias
decisórias da Câmara dos Deputa-
dos - a Comissão de Trabalho - foi
decisiva no bloqueio de medidas
governamentais apresentadas no
início do governo Collor.

Modus operandi das decisões
políticas

A tarefa de produzir legislação
como prerrogativa exclusiva do
Legislativo vem sofrendo modifica-
ções no decorrer do século XX. Na
maioria dos países, o Executivo ocu-
pa cada vez mais um papel de des-
taque enquanto legislador, com con-
seqüente queda na participação do
Legislativo no desempenho das tare-
fas de legislar. Na Alemanha, por
exemplo, de 1983 a 1987, 70% das
leis propostas eram de origem do
Executivo; na Inglaterra, acima de
95% das leis propostas pelo Executi-
vo foram adotadas e 82% de todas as
leis aprovadas eram de iniciativa do
governo (Mény & Knapp, 1993: 196).
Segundo dados de Tsebelis (1997:
98), "em mais de 50% de todos os
países, os governos encaminham mais
de 90% dos projetos de lei; ( ... ) e a
probabilidade de que esses projetos
sejam aprovados é muito alta; mais
de 60% passam com uma probabili-
dade superior a 0,9 e mais de 85%
são aprovados com uma probabilida-
de maior do que 0,8". No Brasil, após
a Constituição de 1988, segundo da-
dos de Figueiredo e Limongi (1995:
181), 85% dos projetos transforma-
dos em leis eram originários do Exe-
cutivo.

Uma das variáveis explicativas
dessa predominância do Executivo
na produção legal está no fato de
que inúmeras Constituições dotaram
seus chefes do Executivo de am-
plos instrumentos de definição de
agenda (Figueiredo e Limongi,
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1997; Pessanha, 1991: 05;
Tsebelis, 1997: 97). Dentre esses
instrumentos, estão: a prioridade
para os projetos de lei de iniciati-
va do Executivo; a possibilidade
de regras restritivas de emendas
parlamentares; a prática de com-
putar as abstenções em favor dos
projetos do governo; a possibili-
dade de introduzir emendas a qual-
quer altura dos debates (inclusive
em votação final); o poder de veto
e de ditar atos normativos com for-
ça de lei; a instituição da delega-
ção legislativa; e a prerrogativa de
legislar por medidas extraordiná-
rias (decretos-lei em Portugal,
medidas provisórias no Brasil e na
Itália, ordenances na França, etc.).
De acordo com Tsebelis (1997:
97), a mais freqüente e mais séria
dessas medidas de definição de
agenda é a ameaça de renúncia
do governo seguida pela dissolu-
ção do Parlamento, nos sistemas
parlamentaristas.

Para alguns autores (Figueiredo
e Limongi, 1997; Mény & Knapp,
1993: 202; Tsebelis, 1997), a capa-
cidade de produzir ou modificar po-
líticas pouco depende da estrutura
institucional do sistema de gover-
no, seja ele parlamentarista ou
presidencialista. Para eles, as va-
riáveis organizacionais têm grande
poder explicativo. O poder de au-
tonomia e de produzir legislação do
Parlamento dependerá, largamente,
dos procedimentos formais, pelos
quais o trabalho legislativo está or-
ganizado.

O Poder Legislativo
A doutrina clássica atribui ao

Legislativo três tarefas básicas: re-
presentação popular, produção de
legislação e controle dos atos do
Executivo. Com o desenvolvimento
das sociedades políticas, a tradicio-
nal divisão de poderes sofreu e ain-
da vem sofrendo variações. Como
vimos, boa parte das Constituições
contemporâneas dotaram os Execu-

tivos de amplos poderes legislativos
(Mény & Knapp, 1993: 194).

Uma questão importante dentro
desse cenário de proeminência do
Executivo, na tarefa de produzir le-
gislação, não está na divisão da ta-
refa de legislar entre os dois pode-
res, mas, antes, no grau de autono-
mia que o Legislativo pode vir a ter
para desempenhar suas funções,
num contexto em que o Executivo
é dotado de prerrogativas que fa-
vorecem a apreciação de seus pro-
jetos.

Já foi dito anteriormente que o
poder de autonomia do Parlamen-
to, visto aqui como elemento cen-
tral para o desempenho das funções
do Legislativo, dependerá largamen-
te dos procedimentos formais pe-
los quais o trabalho legislativo é or-
ganizado (Mény & Knapp, 1993:
202). Assim sendo, adquirem papel
de destaque as normas organi-
zacionais, que devem ser protegi -
das constitucionalmente e ampara-
das nas normas regimentais.

O sistema de comissões, adota-
do na maioria dos Parlamentos, mui-
tas vezes é visto apenas como um
instrumento de organização interna
utilizado na condução do processo
legislativo. De acordo com Mény &
Knapp (1993: 198), essa interpre-
tação não está totalmente equivo-
cada, mas, por outro lado, não re-
flete a autonomia que muitas co-
missões podem adquirir, vis-à -vis
suas respectivas assembléias. Em
outras palavras, o sistema de comis-
sões pode vir a se constituir como
locus privilegiado para a realização
da tarefa de produzir legislação, a
depender do papel que lhes for as-
segurado institucionalmente.

De acordo com Sartori (1994:
304), um comitê "é um pequeno
grupo de interação face a face (cujo)
tamanho eficiente máximo é esta-
belecido por seu código operacional
( ... ) durável e institucionalizado, no
sentido de sua existência ser reco-
nhecida, legal ou formalmente, (e

que delibera) em relação a um flu-
xo de decisões".

A defesa da adoção de um siste-
ma de comissões feita por Sartori
baseia-se no fato de que todo pro-
cesso de tomada de decisão políti-
ca envolve custos e riscos exter-
nos. Os custos referem-se aos
tomadores de decisões. São custos
do processo de decidir, normalmente
de tempo e de energia. São inter-
nos e procedimentais.

Os riscos são extragrupo: refe-
rem-se apenas à coletividade para
quem as decisões são tomadas e,
em geral, estão relacionados com
prejuízos (Sartori, 1994: 290). A va-
riável fundamental para viabilização
de um processo político é aquela
que não aumenta em demasia os
custos do processo decisório e, por
outro lado, protege os destinatários
da política de eventuais prejuízos.
O ponto de equilíbrio, segundo o
autor, está no "número de pessoas
participando da decisão", porque
um número excessivo de participan-
tes aumenta os custos de tomada
de decisão.

Se a única variável fosse o nú-
mero de participantes do processo
de decisão, o problema seria inso-
lúvel. No entanto, para a análise,
duas outras variáveis são fundamen-
tais: o método de formar o órgão
decisório - como é recrutado ou
designado e qual é a sua composi-
ção ou natureza; e as regras de to-
mada de decisão - os princípios e
procedimentos.

Sartori (1994: 297) apresenta,
portanto, três variáveis: o número
de pessoas que tomam decisões, a
forma de selecioná-las e as regras
que guiam o processo de tomada
de decisão. No conjunto, as três va-
riáveis visam "minimizar os riscos
externos em relação aos custos da
tomada de decisão."

O sistema de comissões parece
ser a unidade ótima de formação
das decisões, porque permite redu-
zir os riscos externos, sem aumento
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ou com aumento mínimo, dos cus-
tos decisórios em comparação aos
custos das assembléias. Produz resul-
tado de soma positiva para a coleti-
vidade em geral e permite que mi-
norias substantivas (étnicas, religio-
sas, etc.) encontrem nos comitês uma
maior probabilidade de obter apro-
vação das suas preferências.

Santos (1997) advoga que a par-
ticipação de parlamentares no sis-
tema de comissões é "importante
mecanismo de valorização do tra-
balho legislativo". Por um lado, por-
que aumenta as chances de
maximização de interesses de suas
bases eleitorais. Por outro, porque
diminui os custos de informação a
que estão sujeitos, em virtude da
exigência de terem de analisar e
deliberar sobre temas específicos,
que, muitas vezes, fogem da sua
área de especialização e conheci-
mento.

Embora a adoção de um sistema
de comissões apresente inúmeras
vantagens, alguns autores destacam
aspectos negativos desse sistema.
Sartori (1994: 326), por exemplo, res-
salta que o processo de tomada de
decisão baseado nesse sistema leva
a resultados de soma positiva e, por-
tanto, a resultados incrementais. Além
disso, as comissões atuam em arenas
de pouca visibilidade, princípio este
que não se coaduna com a regra de-
mocrática, que exige transparência
para que haja um melhor controle e,
assim, reduzam-se os riscos externos.

Outra parte da literatura, de acor-
do com Santos (1997: 140), indica
que, "em Parlamentos cujo proces-
so decisório é dominado pelas co-
missões permanentes, o comporta-
mento dos deputados é determina-
do exclusivamente por considera-
ções de natureza eleitoral, ou seja,
a linha programática dos partidos
deixa de ser referência para a ativi-
dade legislativa".

Em alguns países, as comissões
constituem parte significativa dos pro-
cessos decisórios e da carreira dos

parlamentares, oferecendo-lhes opor-
tunidades para exercer influência so-
bre as decisões políticas. Na França,
Alemanha e Itália, segundo Mény &
Knapp (1993: 204), as comissões são
vistas como o lugar onde o trabalho
essencial de legislação é consuma-
do. De acordo com Paul Cahoua
(apud Mény & Knapp), na França,
26,2% das emendas registradas foram
propostas por comissões, sendo que
88% das propostas das comissões fo-
ram adotadas, representando 64,4%
de todas as emendas adotadas. Na
Itália, as comissões podem propor
pequenas leis desde que os projetos
apresentados não interfiram em as-
suntos de reforma constitucional, elei-
toral ou relativos a finanças, ratifica-
ção de tratados internacionais ou em
matérias relacionadas com a delega-
ção legislativa (Mény & Knapp, 1993:
199).

No Brasil, dispomos de poucas
informações quanto ao funciona-
mento e ao papel que as comissões
desempenham no processo
legislativo. Dados de Figueiredo e
Limongi (1994) indicam que, entre
1989 e 1992, apenas 7,4% das leis
aprovadas foram objeto de decisão
terminativa e que 58,6% daquela
produção não foi apreciada pelas
comissões. Um indicativo da pouca
valorização desses órgãos como
locus de decisão política.

Resultado semelhante é apresen-
tado por Santos (1997: 150). De
acordo com o autor, a estratégia a
ser seguida por quem procura apro-
var legislação regulatória (seu obje-
to de análise) que impõe custos con-
sideráveis a grupos de interesse or-
ganizados e politicamente atuantes
é a de retirar o projeto de uma co-
missão permanente e levá-lo a Ple-
nário, mediante pedido de urgên-
cia ou formação de comissões es-
peciais.

Colocação do problema
A monografia centra-se em uma

perspectiva institucional, na tentati-

va de reunir elementos que pos-
sam ajudar a compreender as opor-
tunidades e os limites tanto para a
ação do Executivo quanto para a dos
parlamentares na reformulação da
legislação trabalhista e sindical.

Immergut (1996) trabalha com a
noção de "instâncias de veto" como
instrumento analítico para a com-
preensão dos fatores que facilita-
ram ou impediram os governos de
sancionar seus projetos legislativos.
De acordo com o seu argumento,
as instituições políticas funcionam
como mediadoras de batalhas polí-
ticas específicas. O sistema de co-
missões e a separação dos poderes
em duas Casas Legislativas - Câma-
ra e Senado - são algumas dessas
"instâncias de veto" que podem vir
a se constituir em instrumentos
bloqueadores da medida que se quer
ver aprovada. Como uma proposta
política é definida por uma suces-
são de votos distribuídos em várias
instâncias de decisão, a autora su-
gere que, "examinando a estrutura
formal dessas instâncias, assim como
as vinculações partidárias daqueles
que decidem em cada uma dessas
posições, poderemos entender a
lógica do processo de tomada de
decisão". Assim, a aprovação de
uma proposta legislativa depende-
rá da capacidade do propositor para
reunir votos favoráveis nas diferen-
tes instâncias de decisão.

Dentro dessa perspectiva, o
enfoque da monografia volta-se para
a tramitação das propostas de legis-
lação trabalhista e sindical no inte-
rior de uma das arenas decisórias
da Câmara dos Deputados - a Co-
missão de Trabalho. As regras
institucionais possibilitaram que a
comissão exercesse o seu papel
negativo (rejeitando ou bloqueando
projetos), mas não privilegiaram a
sua atuação positiva. Conjugaram-
se dois tipos de problemas: um de
ordem mais abrangente, que diz res-
peito à forma como o processo
legislativo está organizado; o outro
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pode ser circunscrito à esfera de
atividade da comissão, onde o jogo
de interesses localizados encontrou
suporte nas regras institucionais.

As comissões são instâncias
institucionais que têm por objetivo
apreciar e deliberar sobre as maté-
rias que se enquadram no seu cam-
po de jurisdição. O processo de
deliberação parte do postulado ma-
joritário: as decisões devem ser to-
madas pela maioria dos seus mem-
bros. Em que medida a decisão to-
mada pelos membros da comissão
será ratificada ou não pelo Plenário
dependerá das normas procedi-
mentais que regem o processo
legislativo.

Os trabalhos de Figueiredo e
Limongi (1994, 1996) têm demons-
trado o quanto o processo de toma-
da de decisão na Câmara dos De-
putados passa ao largo do siste-
ma de comissões. Os poderes
institucionais conferidos ao Colégio
de Líderes não permitem que as
comissões tenham total controle so-
bre as matérias de sua jurisdição.
Por meio dos pedidos de urgência
assinados pelos líderes partidários
é possível fazer com que um proje-
to, sob jurisdição de uma determi-
nada comissão, seja apreciado pelo
Plenário.

Além desse aspecto, há inúme-
ros artigos regimentais que limitam
a esfera de atuação da comissão ou
que permitem interferência de ou-
tras instâncias, a começar pela sua
composição. É freqüente o número
de comissões permanentes sofrer
variações ao longo dos anos, em
decorrência da criação de novas
comissões, de fusão ou desmem-
bramento daquelas que tratam de
temas semelhantes ou que cobrem
diferentes temas. Dessas mudanças
decorrem variações no número de
membros de cada uma delas. Na
Comissão de Trabalho, por exem-
plo, de 1989 a 1994, o número de
membros foi diferente em todos os
anos estudados. Outros aspectos di-

zem respeito à designação dos
membros das comissões, que é fei-
ta mediante a comunicação dos lí-
deres partidários e a permanência
nos postos de comando das comis-
sões. A permanência do parlamen-
tar na comissão dependerá da con-
firmação feita pelos líderes anual-
mente. Não há, portanto, impedi-
mentos regimentais quanto à per-
manência de um parlamentar em
determinada comissão; esta, no en-
tanto, sempre dependerá da con-
cordância do seu líder. O Regimen-
to Interno da Câmara veda, porém,
a permanência nos postos de co-
mando das comissões, salvo se se
tratar do início de uma nova
legislatura.

Quanto à deliberação das maté-
rias, as comissões não têm total con-
trole sobre sua decisão. Sempre ca-
berá recurso contra a decisão de um
projeto apreciado na comissão, den-
tro do prazo de cinco sessões, des-
de que seja apresentado requerimen-
to assinado por 1/10 dos membros
da Casa (art. 58, § l Q e 32, do Regi-
mento Interno). Sobre aqueles pro-
jetos já aprovados, que não poderi-
am ter as comissões como único
fórum de deliberação, sua inclusão
na "Ordem do Dia", para aprecia-
ção e deliberação do Plenário, de-
penderá sempre da decisão da Mesa
e do Colégio de Líderes.

No que se refere às normas de
procedimentos, o Regimento Inter-
no da Câmara dos Deputados não
prima pelo fortalecimento do siste-
ma de comissões. Um projeto ali
aprovado pode ser facilmente re-
vertido pelo Plenário; a comissão
não tem amplo domínio sobre os
projetos sob sua jurisdição, pois os
pedidos de urgência podem levar a
decisão a Plenário, muitas vezes
desconsiderando o trabalho já reali-
zado nas comissões, ou mesmo não
permitindo que essa sequer inicie a
apreciação do projeto. Mesa Dire-
tora e Colégio de Líderes são ins-
tâncias que podem interferir sobre-

maneira nos trabalhos das comis-
sões, seja pela indicação dos seus
membros para a composição inter-
na, seja na deliberação dos proje-
tos, via pedido de urgência, inclu-
são ou retirada de projetos da "Or-
dem do Dia", ou, no caso da Mesa,
julgando recurso quanto a alguma
decisão dos presidentes de comis-
são. Além de não haver garantias
para que a comissão permaneça
com um número fixo de parlamen-
tares, o que acarreta uma ampla
rotatividade entre seus membros,
podendo ocasionar desconti-
nuidades no fluxo do trabalho a ser
desenvolvido.

Um dos aspectos positivos da
organização do trabalho em comis-
sões é que este pode contribuir
para a capacitação técnica de seus
membros, como especialistas em
áreas específicas e, assim, dispo-
rem de mais informações sobre as
matérias de sua jurisdição.
Krehbiel (apud Limongi, 1994)
destaca que maior especialização
pode representar tanto ganho
quanto risco para a racionalização
do processo legislativo. Para que
a especialização venha a se con-
figurar como algo vantajoso, a
composição das comissões deve
ser um microcosmo do Plenário,
pois qualquer consenso ali alcan-
çado será representativo do que
deverá ocorrer em Plenário. Ou-
tro aspecto destacado por Krehbiel
refere-se ao posicionamento po-
lítico dos membros "especialistas"
da comissão. Uma composição óti-
ma será aquela que reunir parla-
mentares posicionados em pólos
opostos do espectro político, pois
assim será maior a quantidade de
informações à disposição dos
membros da comissão.

O Regimento Interno da Câmara
dos Deputados tenta preservar o
princípio de que a comissão seja a
representação do Plenário, ao esta-
belecer que a composição das co-
missões obedecerá ao critério de

64 REVISTA DO LEGISLATIVO	 abr-dez/99



PROCESSO LEGISLATIVO E SISTEMA DE COMISSÕES

1'•'

proporcionalidade partidária, porém
OS acordos políticos firmados entre
s líderes partidários podem desfi-

gurar essa proporcionalidade. No
caso da Comissão de Trabalho, es-
ses acordos proporcionaram uma
sobre-representação dos partidos de
esquerda . No entanto, essa sobre-
representação não favoreceu a
aprovação de um maior número de
projetos. Ao contrário, pode ter con-
tribuído para que o Plenário não ra-
tificasse as decisões da comissão,
tendo em vista que as preferências
ali representadas não guardavam
correspondência com o Plenário da
Casa.

Em resumo, o fato de a comis-
são contar com parlamentares com
experiência prévia e/ou vinculados
a partidos cuja temática trabalhista
e sindical ocupa lugar de destaque
em seus programas, não se rever-
teu num maior número de projetos
aprovados pela comissão e confir-
mados pelo Plenário.

A Comissão de Trabalho e sua
composição

A organização dos trabalhos
legislativos por meio de comissões
permanentes tem por principal ob-
jetivo dinamizar a apreciação das
propostas, desincumbindo o Plená-
rio de analisar uma grande quanti-
dade de projetos. Atuando como
miniplenários, cabe às comissões
estudar as propostas apresentadas
e sobre elas deliberar.

As comissões fazem parte da
estrutura institucional da Câmara dos
Deputados e constituem a primeira
etapa do processo legislativo. São
formadas por um número restrito de
parlamentares, designados como ti-
tulares ou suplentes, que represen-
tam as diversas agremiações parti-
dárias existentes nas Casas
Legislativas. 3 Regimentalmente, a
composição partidária nas comissões
é estabelecida de acordo com a
proporcionalidade da representação
partidária na Câmara. Assim, os

maiores partidos têm maior número
de membros nas comissões.

Dada a rotatividade de parlamen-
tares no sistema partidário como um
todo, todos os anos há fixação da
quantidade de membros que cada
partido deve ter nas comissões, por-
que a composição de cada uma de-
las deve representar, da melhor for-
ma possível, todas as formações
políticas que atuam na Casa. Feito
isto e uma vez definido o número
de membros em cada uma das co-
missões, passa-se à distribuição des-
sas vagas entre os partidos. Todos
os deputados têm assegurado o di-
reito de integrar, como titulares, so-
mente uma comissão, ainda que es-
tejam sem legenda partidária ou
quando a sua legenda não possa
concorrer às vagas existentes pelo
cálculo da proporcionalidade. Não
podem participar como membros
de comissão os parlamentares que
compõem a Mesa Diretora e os lí-
deres partidários.

Anualmente, os líderes partidá-
rios indicam os parlamentares que
deverão compor as várias comis-
sões, podendo ocorrer a confirma-
ção de parlamentares que já esta-
vam na comissão ou a designação
de um novo membro. A permanên-
cia ou não do parlamentar depende
do seu interesse e da concordância
do seu líder partidário. É freqüente,
no início da legislatura, o parlamen-
tar ser designado para uma deter-
minada comissão e, no decorrer da
legislatura, interessar-se por outra,
como atesta o depoimento do de-
putado Maurflio Ferreira Lima:

"Quando cheguei ao Parlamento
brasileiro, escolhi ser membro das
Comissões de Ciência e Tecnologia
e de Relações Exteriores.(...) Infe-
lizmente, no curso dos trabalhos des-
sas duas comissões, verifiquei que,
se continuasse nelas, não me reele-
geria (...) e fui pouco a pouco me
interessando pelas questões de pre-
vidência social ,4.

Há, ainda, as mudanças em ra-
zão do interesse do parlamentar em
influenciar a tramitação de projetos
específicos. São casos em que, al-
cançado o objetivo, o parlamentar
se desliga da comissão, retomando
à sua comissão de origem.

"Meu interesse mais específico
tem sido a Comissão de Finanças
pelo meu tipo de formação. De vez
em quando, faço incursões fora des-
sa área para evitar aberrações ideo-
lógicas, por exemplo, agora estou
na Comissão de Ciência e Tecno-
logia. Fui para lá por um propósito
específico, tentar apressar o fim da
legislação de informática, que acho
um dos grandes desastres dos últi-
mos 15 anos."5

A direção das atividades das
comissões fica a cargo de um pre-
sidente e de três vice-presidentes,
que contam com o apoio de uma
secretaria. Os presidentes e os vices
são escolhidos apenas entre os
membros titulares e, diferentemen-
te destes, têm mandato predetermi-
nado de um ano, sendo vedada a
recondução ao mesmo cargo para o
ano subseqüente.

Uma série de artigos regimen-
tais define os critérios que deveri-
am ser adotados para a escolha des-
ses postos: escrutínio secreto, re-
gistro na Mesa, acompanhamento
dos trabalhos de apuração até a pro-
clamação do resultado final (art. 5
do Regimento Interno) — na prática,
as indicações são feitas pelos líde-
res partidários.

A rigor, o critério da proporcio-
nalidade partidária garantiria aos
maiores partidos a presidência das
comissões. Existe, no entanto, um
acordo entre as lideranças partidá-
rias no sentido de dar um certo equi-
líbrio a essa distribuição, permitin-
do que médios e pequenos parti-
dos obtenham a presidência de al-
gumas delas. A abrangência do
Acordo de Lideranças tem como um
de seus limites a avaliação, por parte
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das lideranças, da importância que
determinadas comissões têm den-
tro do sistema. Duas delas ocupam
lugar de destaque - a de Constitui-
ção e Justiça e a de Finanças. A
primeira, por analisar os aspectos
de constitucionalidade e regimen-
talidade; a segunda, por ter a prer-
rogativa de analisar a adequação fi-
nanceira daqueles projetos que en-
volvam gastos. Essas comissões, no
período estudado, permaneceram
sob controle das maiores bancadas
partidárias - PMDB e PFL (ver
Figueiredo e Limongi, 1996). A es-
colha dos presidentes das demais
comissões parece ser direcionada
pelos interesses específicos das
bancadas partidárias dentro de cada
conjuntura.

A Comissão de Trabalho da Câ-
mara dos Deputados (doravante
CTASP) é uma das que exemplifica
como interesses partidários podem se

manifestar pela composição das co-
missões. Uma das características do
sistema de comissão é atrair, para o
seu interior, parlamentares que têm
interesse em campos de jurisdição
específica. No caso da CTASP, parla-
mentares com vínculos com o movi-
mento sindical e/ou cujos partidos
privilegiam a temática trabalhista ten-
deram a se alocar nessa comissão.
Com exceção do período regido pe-
los governos militares, quando a pre-
sidência dessa comissão ficou sob o
comando do partido governista - pri-
meiro a Arena e, posteriormente, PDS
-, nos demais anos, ocuparam a pre-
sidência: o PTB, de 1945 a 1966; o
PT, entre 1983 e 1985 e de 1993 a
1994; e o PDT, de 1986 a 1992
(Hipólito, 1984; DCN, de 1983 a
1994).

Dois fatores parecem influen-
ciar o empenho dos parlamentares
em ocupar postos de direção nas

comissões. Um deles refere-se à vi-
sibilidade pública que o cargo pode
auferir ao seu detentor. O outro é a
crença na possibilidade de poder
influenciar o processo legislativo. No
primeiro caso, embora o trabalho em
comissão passe ao largo da grande
mídia, que tende a se concentrar
nos trabalhos do Plenário e nos das
Comissões Especiais de Inquérito,
ocasionalmente, quando um proje-
to em rito ordinário ganha alguma
visibilidade pública, em geral, é o
presidente da comissão ou o relator
daquela matéria quem é chamado a
se pronunciar, esclarecendo aspec-
tos do projeto e defendendo seu
ponto de vista, etc. No segundo
caso, as regras regimentais confe-
rem alguma autonomia aos presi-
dentes de comissão no tratamento
das matérias encaminhadas à sua
jurisdição. Após distribuição do pro-
jeto à comissão temática, cabe ao

Tabela 1
Composição Partidária na CTASP - Titulares e Suplentes e na

Câmara dos Deputados - 1989 a 1994 (em %)

Partidos	1989  1990  1991g
CTASP

 1993  1994

	

CTASP	CF	CTASP CF CTASP C  CF CTASP CF CTASP CF
PDT	 7,7 5,6 7,5 7,6 6,9 97,9 9,1 7, 1 8,3 6,6
PT 3,8 3,2 3,8 3,4 13,8 67, 1 25,0 6,9 18,8 9,6
PSB    	3,4 21,9 4,5 1,9 2,1 2,7
PPS   1,9 0,6     2,3 0,5
PCDOB	1,9 1,2   5,2 0,9 1,7 0,9 2,3 1,3 4,2 1,9
Subtotal	13,4 	 13,2 	 29,3 	 28,3 	 43,2 	 33,4
PSDB	 11,5 10,1 15,1 12,1 10,3 7,5 6,7 7,9 9,1 8,9 8,3 12,1
PMDB	 32,7 36,0 26,4 26,5 12,1 21,4 10,0 19,4 11,4 20,0 20,8 20, 8
Subtotal	44,2 	 41,5 	22,4 	16,7 	 20,5 	 29,1
PFL 23, 1 18,4 22,6 18,2 29,3 16,6 25,0 17,0 6,8 17,2 10,4 17,3
PDC	 1,9 2,8 3,8 3,0 6,9 4,3 1,7 3,7 4,5 (SI)
PDS/PPR	7,7 5,8 5,7 6,4 5,2 8,3 6,7 8,9 4,5 13,7 8,3 10,1
PTB	 9, 6 3,8 3,8 5,6 3, 4 7,5 6,7 5, 9 6,8 5,1 6,3 6,1
P   	1,9 2,6 3,4 2,9 3,3 3,5
PRN 	 3,8 6,2    4,5 3,1
PSC  3,8 (SI)
PTR     	 3,3 (SI)
PP         6,8 7,3 6,3 7,2
PSD          	4,2 0,6
PRS      	1,7 (SI)
PST       1,7 (SI)
PST/PSDB     	 5,0 (SI)
5/ Partido       	 2,3  2,1
Total	 100,0 	100,0 1 	100,0 1 	100,0	1 	100,0 1 	100,0

Fonte: Diário do Congresso Nacional (de 1989 a 1994); Kingo (1993); Rodrigues (1995)
(SI) = sem informação
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Tabela 2

Composição da CTASP por Categorias Profissionais - 1989 a 1994

Categorias	 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Sindicalistas	 11,5	9,6	20,6	18,3	25,0	20,8

Entidades Patronais	 1,8	3,4	6,6	6,8	10,4

Secretários Estaduais do Trabalho	3,8	5,6	2,0	1,6	2,2	2,2

Subtotal	 17,1	18,6	29,2	26,7	37,6	23,0

Outros	 84,7	83,0	74,0	73,3	66,0	66,6

Total de Membros	 52	53	58	60	44	48

Fonte: Quem foi Quem na Constituinte, DIAP, Cortez e Revista ISTOÉ

Tabela 3
Porcentagem de Membros da CTASP e suas Respectivas

Notas, Atribuídas pelo DIAP - 1989 a 1994

Notas	 1989	1990	1991 1992 1993	1994
Membros (*)	47	47	22	23	12	10
0-4	 36,2	42,6	50,0	39,1	33,3	30,0
5-7	 19,1	10,6	13,6	17,4
7-10	 44,7	46,8	36,4	43,5 66,7	70,0
Total	 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,01 100,01 100,0

Fonte: Quem foi Quem na Constituinte, DIAP, Cortez Ed.

(*) excluídos aqueles parlamentares que foram membros da CTASP, mas que
não participaram do processo de elaboração da nova Constituição.

seu presidente dar prosseguimento
à tramitação do projeto, o que sig-
nifica: designar um relator, discutir
e votar o seu parecer e encaminhá-
lo às demais comissões (às de mé-
rito ou às de admissibilidade) para,
uma vez aprovado em todas essas
instâncias, ser encaminhado à se-
gunda Casa para revisão (para o
Senado quando o projeto for origi-
nário da Câmara ou de outras ins-
tâncias, ou para a Câmara quando
for originário do Senado). Um pro-
jeto que esteja numa comissão cujo

presidente não tenha interesse em
sua apreciação poderá ali perma-
necer indefinidamente, bastando
apenas que ele não designe o relator
da matéria.

No caso da CTASP, o empenho
dos parlamentares vinculados aos
partidos de esquerda não se limitou
à ocupação dos postos de presiden-
te. De 1989 a 1994, esses partidos
conseguiram aumentar sobremaneira
a sua representação na CTASP.
Como já foi dito anteriormente, a
composição das comissões é deter-

minada por ato da Mesa, o qual es-
tabelece o número de parlamenta-
res que cada partido tem direito a
indicar. Porém, por acordo
interpartidário, a partir de 1991, os
partidos de esquerda, minoritários
na Câmara, conseguiram aumentar
significativamente a sua represen-
tação na CTASP, para além do nú-
mero estabelecido pelo regimento,
com a cessão de vagas entre os par-
tidos. Em resumo, a troca de vagas
se dá nos seguintes termos: um par-
tido que considere ser mais impor-
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tante ocupar uma vaga na CTASP,
por exemplo, abre mão de uma
vaga em outra comissão que julgue
não ser tão prioritária, ou na qual já
tenha número suficiente de repre-
sentantes.6

Graças a esses acordos, a repre-
sentação na CTASP (ver tabela 1)
ficou nos seguintes termos: em 1989
e 1990, a representação dos parti-
dos de esquerda na comissão
correspondia a cerca de 13%; o PT
permaneceu com o número de re-
presentantes determinado pela Mesa
- quatro representantes (dois titula-
res e dois suplentes em cada ano).
Em 1991 e 1992, a representação
dos partidos de esquerda esteve em
torno de 28%; em 1993, passou a
43%; e em 1994, a 33%. Até 1990,
a composição partidária seguiu ba-
sicamente as determinações dos atos
da Mesa - acompanhou o critério
de proporcionalidade partidária, ga-
rantindo às maiores bancadas,
PMDB, PFL e PSDB, maior número
de representantes na comissão. Em
1991, o PT teria direito a três re-
presentantes na titularidade com
igual número na suplência. Em de-
corrência da cessão de duas vagas
pelo PTB, passou a ter um total de
oito parlamentares. Em 1992, per-
maneceu com oito representantes,
sendo que, desse total, duas vagas
foram cedidas pelo PMDB e duas,
pelo PDS. Em 1993, passou a ter
onze parlamentares; recebeu nova-
mente duas vagas do PMDB, três
do PFL e duas do PL. Em 1994, teve,
no total, nove representantes, sen-
do que uma vaga foi cedida pelo
PFL, uma pelo PDS, uma pelo PSDB
e duas pelo PL. O PC do B, a rigor,
não teria direito a nenhum repre-
sentante; no entanto, graças à ces-
são de vagas do PMDB em 1989,
1993 e 1994, do PDS em 1991, e
do PFL em 1992, pôde se fazer re-
presentar. Outros partidos que se
beneficiaram da cessão de vagas
foram: na titularidade, o PTB, que,
em 1989, recebeu uma vaga do

PDC, e o PSDB, que, em 1992, re-
cebeu uma vaga do PRS; na suplên-
cia, além do PT e do PC do B, ape-
nas o PSB recebeu uma vaga, em
1993, do PDS/PPR.7

Diferentemente do PDT, que pre-
sidiu essa comissão de 1989 a 1992,
o PT, durante o período em que
exerceu a presidência, empenhou-
se em conquistar o maior número
possível de vagas. Em 1991 e 1992,
o PT passou a ser a segunda maior
bancada na comissão, superando
partidos que na Câmara são nume-
ricamente maiores, como PMDB,
PDT e PSDB. Em 1993, foi a pri-
meira maior bancada, com 25% do
total de representantes e, em 1994,
a segunda, com 18%.

Outras características da compo-
sição da CTASP que merecem ser
mencionadas dizem respeito ao nú-
mero de parlamentares com expe-
riência prévia na área trabalhista e/
ou sindical e ao daqueles que, du-
rante o processo de elaboração da
nova Constituição, votaram favora-
velmente à defesa dos direitos so-
ciais. No primeiro caso, pode-se di-
zer que a tendência dos parlamen-
tares com alguma familiaridade com
essa legislação (em razão de serem
ex-sindicalistas, consultores do mo-
vimento sindical tanto patronal quan-
to dos trabalhadores ou por terem
exercido cargos de secretário do
Trabalho) é a de se encaminharem à
CTASP: em 1989 e 1990, esses par-
lamentares representavam cerca de
17% do total de membros da comis-
são; em 1991 e 1992, 29% e 26%,
respectivamente; em 1993, 37%; e,
em 1994, 23% (ver tabela 2).

Com relação ao posicionamento
dos membros da CTASP durante as
votações da Constituinte, pode-se
dizer que parcela significativa de
seus membros recebeu notas entre
sete e dez, de acordo com a avalia-
ção do DIAP. Na composição de
1989, esses parlamentares repre-
sentavam 44,7% do total de mem-
bros; em 1990, 46,8%; em 1991 e

1992, 36,4% e 43,5%; em 1993 e
1994, 66,7% e 70%.8

O acompanhamento das notas
atribuídas pelo DIAP, de certa for-
ma, confirma a declaração do de-
putado Chico Vigilante 9 de que na
CTASP conseguiu-se formar uma
maioria de parlamentares favoráveis
à defesa dos direitos trabalhistas e
sindicais, independentemente dos
vínculos partidários desses parla-
mentares (ver tabela 4).

Em princípio, uma comissão com
um perfil bem delimitado de parla-
mentares poderia significar maior
dinamismo nos trabalhos ali desen-
volvidos. A presença desses parla-
mentares na comissão teve um im-
portante papel no bloqueio das pro-
postas apresentadas pelo governo
Collor que visavam alterar o estatu-
to jurídico que rege as relações tra-
balhistas e sindicais no País. Por
outro lado, parece não ter alterado
significativamente a dinâmica de
tramitação dos projetos sob sua ju-
risdição. Se a intenção desses par-
lamentares era conceder maiores
benefícios aos trabalhadores via le-
gislação ordinária, seus objetivos
foram frustados. Do total de proje-
tos encaminhados à CTASP, apenas
44 transformaram-se em norma ju-
rídica. A concentração desses par-
lamentares nessa comissão, se, por
um lado, não serviu a esse propósi-
to, prestou-se ao menos para blo-
quear aqueles projetos que seus
membros não tinham interesse em
aprovar. Isso foi possível graças às
características do arranjo institucional
que se consagrou a partir de 1988.
A centralização das atividades
legislativas em tomo do Colégio de
Líderes e da Mesa Diretora, como
demonstram os trabalhos de
Figueiredo e Limongi (1994), não
permite que formas descentraliza-
das de tomada de decisão (no caso
as comissões) sejam efetivamente
implantadas. Além disso, há pou-
cos incentivos ao trabalho realizado
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nas comissões, visto que uma deci-
são ali tomada pode ser, e
freqüentemente é, alterada pelo Ple-
nário.

processo legislativo e entraves
institucionais

Um dos grandes problemas a ser
enfrentado pelo Legislativo refere-
se à grande quantidade de projetos
submetidos à sua apreciação. De
1989 a 1993, foram encaminhados
à Comissão de Trabalho da Câmara
dos Deputados 1.144 projetos de
leis, sendo 1.126 projetos de leis
ordinárias e 18 projetos de leis com-
plementares. O Legislativo apresen-
tou 1.098 projetos (1.037 sobre di-
reitos trabalhistas e 61 sobre legis-
lação sindica0.10

A agenda de propostas apresen-
tada pelo Legislativo abrange prati-
camente todos os campos das rela-
ções de trabalho, e a imensa quan-
tidade de projetos apresentados co-
loca uma série de problemas que

têm relação com os dispositivos es-
pecíficos da legislação em exame
e com a forma como está organiza-
do o processo legislativo.

O arcabouço jurídico que rege
as relações de trabalho dá margem
para que se tente introduzir uma
série de benefícios aos trabalhado-
res por legislação, porém, a forma
como está organizado o processo
legislativo não favorece o rito de
tramitação nem tampouco a apro-
vação dessas propostas. Conjugam-
se dois tipos de problemas do pon-
to de vista institucional: a ausência
de limites à ação propositiva dos
parlamentares e as deficiências no
ordenamento dos trabalhos legis-
lativos.

A ausência de limites incentiva
a apresentação desmesurada de pro-
posições, acarretando uma sobrecar-
ga de trabalho nas Casas Legislativas.
Embora exista a possibilidade de
que partidos, comissões ou grupos
de parlamentares as apresentem em

conjunto, em geral, as propostas são
apresentadas individualmente, via
de regra, não há incentivo para
apresentação de poucas propostas
(Figueiredo e Limongi, 1994).

Assim, muitos dos projetos apre-
sentados concorrem entre si quanto
à temática abordada, embora regi-
mentalmente este aspecto seja re-
solvido com pedidos de anexação
a outros em tramitação ou de arqui-
vamento, cujo tema já tenha sido
objeto de apreciação durante a
legislatura.

Em razão da grande quantidade
de projetos apresentados, uma das
primeiras dificuldades a ser enfren-
tada pelo Legislativo consiste justa-
mente em selecionar o que será ou
não objeto de apreciação (Figuei-
redo e Limongi, 1994).

A tramitação de um projeto ini-
cia-se nas comissões permanen-
tes, primeira instância de delibe-
ração. Nelas serão indicados os
relatores da matéria de cada um

Tabela 5
Projetos de Leis Encaminhados à CTASP por Resultado - 1989 a 1993

Resultado	 Total	Legislativo	Executivo
Tramitação Encerrada
ANEXADO	 113	112	1
ARQUIVADO	 320	320
PREJUDICADO	 111	110	1
RETIRADO PELO AUTOR	28	21	7
REJEITADO	 71	71
Subtotal	 643	634	9

Transformado em Lei	 44	14	30
Vetado	 9	 8	1
Total	 696	22	31

Em Tramitação
Nas Comissões	 314	309	5
Mesa	 41	41
Remetido à Sanção	 4	4
Remetido ao Senado	 77	76	1
Pronto para a Ordem do Dia	12	12
Subtotal	 448	442	6
Total	 1144	1	1098	46

Fonte: Prodasen. Compilado pela autora.
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dos projetos, que, por sua vez,
serão os responsáveis pela elabo-
ração de um parecer que deverá
guiar o processo de discussão e o
de votação. No decorrer desse
processo, muitos projetos, na lin-
guagem congressual, ficam
"engavetados" nas comissões: ou
não são designados os relatores ou
estes simplesmente não preparam
o parecer. Os projetos não apre-
ciados durante a legislatura serão
definitivamente arquivados na
legislatura seguinte, podendo, no
entanto, ser solicitado o seu
desarquivamento. Salvo os proje-
tos do Executivo, que têm prazo
predeterminado para apreciação,
nos demais casos, não há nenhu-
ma norma que fixe a obriga-
toriedade de apreciação do proje-
to. Dessa forma, um projeto que
não cause maiores mobilizações
poderá ali permanecer até o iní-
cio da próxima legislatura, quan-
do será arquivado.

Os entraves à agilização dos pro-
cedimentos legislativos podem ser
mais bem visualizados quando se
trata do resultado final das proposi-
ções. Do total de projetos de lei
encaminhados à CTASP, até 30 de
maio de 1994, 696 projetos tiveram
sua tramitação encerrada, sendo que
apenas 44 foram transformados em
lei. Desse total, 273 projetos foram
arquivados no início da legislatura
seguinte,` por não terem iniciado
a tramitação até aquela data. Nesse
caso, todos os projetos foram arqui-
vados sem ao menos terem sido
despachados à CTASP, pois à época
vigorava a determinação de se ini-
ciar a tramitação de uma proposi-
ção pelas comissões de admissi-
bilidade, no caso, a Comissão de
Constituição e Justiça; 113 projetos
foram anexados por tratarem de te-
mas semelhantes aos de outros já
em tramitação; 111 foram conside-
rados prejudicados por versarem
sobre temas que já tinham sido ob-
jeto de deliberação na mesma ses-

são legislativa, ou por tratarem de
tema oposto à proposição já apre-
ciada; 38 foram arquivados por
inadmissibilidade constitucional; e
28 foram retirados pelos autores. Há,
no mínimo, um conjunto de 544 pro-
jetos, cerca de 47% do total, que,
por não atenderem aos requisitos
regimentais, deixaram de seguir em
tramitação. (Tabela 5)

A incidência de matérias arqui-
vadas sem que tenha havido uma
deliberação substantiva do conteú-
do do projeto - rejeição por mérito
e não por razões de inadequação
regimental - é um dos indícios da
disfuncionalidade do processo
legislativo. Prevendo a possibilida-
de de tais resultados, mesmo assim
os parlamentares se lançariam à ta-
refa de apresentá-los formalmente?
De acordo com Figueiredo e
Limongi (1994), "um parlamentar
bem-informado dos trabalhos
legislativos não faria a proposição
(...) enquanto as matérias não pre-
enchessem os requisitos mínimos
para seguir tramitação". A má qua-
lidade técnica dos projetos como
também a apresentação de projetos
cuja temática já foi abordada em
outros projetos podem ser relacio-
nadas, inclusive, com a deficiência
no assessoramento parlamentar.

A Câmara dispõe de dois tipos
de assessoramento. O assesso-
ramento prestado por funcionários
concursados, especializados, mem-
bros da Assessoria Legislativa. Este
órgão está organizado em núcleos
temáticos, que, grosso modo, acom-
panham a divisão temática das co-
missões permanentes da Casa; po-
rém, não há vínculos entre os as-
sessores e as comissões. O
assessoramento técnico, de livre
recrutamento por parte dos parla-
mentares, é contratado por meio de
recursos da própria Câmara. São fre-
qüentes, na mídia e nos depoimen-
tos dos parlamentares e/ou de as-
sessores, críticas referentes ao mau
uso das verbas na contratação de

funcionários. Nem sempre critérios
técnicos são levados em considera-
ção quando da composição do qua-
dro de assessores, sendo comum a
contratação de cabos eleitorais, pa-
rentes e amigos que, muitas vezes,
não atendem aos requisitos neces-
sários ao bom desempenho do tra-
balho de assessoramento.

No que se refere ao
assessoramento institucional, o
problema se inverte. Inúmeros de-
poimentos destacam o bom nível
profissional dos assessores.` Em-
bora os trabalhos da Assessoria
Legislativa se concentrem na ela-
boração de propostas (projetos de
leis, emendas, pareceres, etc.), a
elaboração de discursos parlamen-
tares a serem apresentados duran-
te o "Pequeno Expediente" cola-
bora para que haja maior acúmulo
de trabalho na Assessoria. Além
disso, a forma como está organi-
zado o trabalho interno não per-
mite tratamento diferenciado de
acordo com o tipo de solicitação.
Os atendimentos são feitos por
ordem cronológica de chegada;
assim, um pedido de elaboração
de um parecer ou de um projeto
tem o mesmo prazo de tramitação
que um pedido de discurso.13
Outro aspecto quanto ao
assessoramento institucional que
merece menção diz respeito ao
assessoramento às comissões per-
manentes. Há argumentos pró e
contra a vinculação dos assesso-
res às comissões. Os favoráveis
advogam que a vinculação ajuda-
ria na capacitação técnico-especia-
lizada dos parlamentares que com-
põem a comissão, uma vez que
esses teriam um conjunto de in-
formações imediatas para seu uso,
o que proporcionaria uma melhor
qualidade nos trabalhos desenvol-
vidos pela comissão. 14 O argu-
mento contrário alega que muitas
comissões não têm um funciona-
mento regular, o que poderia tor-
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nar alguns assessores ociosos, en-
quanto outros poderiam estar so-
brecarregados. A adoção de uma
estrutura em que a permanência
do assessor na comissão ocorreria
por solicitação do seu presidente,
de forma não permanente, permi-
tindo a realocação de assessores,
poderia ser uma solução para o
impasse.

Esses aspectos dificultam o bom
andamento dos trabalhos legislativos
e acabam se refletindo no baixo índi-
ce de aprovação dos projetos origi-
nários do Legislativo; destes, apenas
14 projetos foram transformados em
norma legal e apenas um regulamen-
ta dispositivo constitucional - o refe-
rente à licença à gestante.

A agenda do Executivo
Estudos mais recentes sobre

processo legislativo têm-se
centrado na proeminência do Exe-
cutivo sobre o Legislativo na pro-
dução legal, exceção feita apenas
ao Congresso norte-americano,
onde mais da metade da legisla-
ção aprovada é de iniciativa do

Legislativo (Pessanha, 1991). No
caso brasileiro, como têm demons-
trado os trabalhos de Figueiredo
e Limongi, de 1989 a 1992, 81%
das leis aprovadas foram originá-
rias do Executivo. O papel de
destaque do Executivo neste caso
encontra explicações nas prerro-
gativas constitucionais e regimen-
tais que asseguram a esse poder
exclusividade na iniciativa de de-
terminadas proposições (matérias
orçamentárias e emergenciais), na
possibilidade de determinar a
agenda e o ritmo das atividades
do Legislativo (pelos pedidos de
solicitação de urgência) e na for-
ma centralizada de organização do
processo decisório.

No que diz respeito à legislação
em exame, a iniciativa do Executi-
vo é bem mais comedida do que a
do Legislativo, quer pela quantida-
de de projetos apresentados, quer
pela abrangência dos temas propos-
tos. Foram apresentados pelo Exe-
cutivo 46 projetos, sendo 29 espe-
cíficos aos servidores públicos e 6
sobre legislação sindical.

Os projetos originários do Execu-
tivo, como indicam os trabalhos de
Figueiredo e Limongi, seguem um rito
de tramitação diferente dos originá-
rios do Legislativo. Estes últimos ten-
dem a seguir um rito ordinário, pas-
sando pelas comissões permanentes,
com pouca incidência de solicitações
de urgência. Do total de 14 projetos
transformados em norma jurídica apre-
sentados pelo Legislativo, 6 tiveram
solicitação de urgência, ao passo que
daqueles apresentados pelo Executi-
vo e aprovados (em um total de 30)
apenas um não contou com pedido
de urgência, sendo que em 7 deles
havia a chamada urgência constitu-
cional e nos demais o pedido partiu
do Colégio de Líderes.

A agenda de propostas apresen-
tadas pelo Legislativo parece ser um
bom exemplo de que há demandas
e há parlamentares dispostos a
representá-las, mas a vigência de
determinadas práticas procedimentais
e de ordenamento do processo
legislativo pouco favorece a aprecia-
ção dessas propostas. A CTASP, como
demonstrei anteriormente, atraiu para

Tabela 6
Tempo Médio de Tramitação por Resultado

Última Ação	 Média	Desvio-Padrão	Número de
Em número de Dias 	Projetos

Anexado	 543,08	 295,98	112
Arquivado	 438,40	 220,09	320
Mesa	 1001,36	 251,31	 41
Prejudicado	 389,94	 335,68	111
Pronto p1 Ordem do Dia	 1476,16	 371,25	12
Rejeitado	 782,60	 293,11	 71
Remetido à Sanção	 1027,75	 150,86	 4
Remetido ao Senado	 846,87	 312,25	77
Retirado pelo Autor	 327,60	 343,08	25
Transformado em Lei	 283,52	 452,14	42
Em tramitação nas	 763,33	 1724,84	312
Comissões
Vetado	 486,55	 316,21	 9
Média Geral	 608,03	 959,10	1136*

Fonte: Prodasen: Compilado pela autora

(*) excluídos 4 casos cuja data da última ação é a mesma da apresentação; 3 casos com
erro de informação quanto à data de apresentação e um caso com apenas um dia de
tramitação.
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o seu interior expressivo número de
parlamentares com experiência pré-
via no tratamento dessas questões,
muitos deles originários do movimen-
to sindical e/ou vinculados aos cha-
mados partidos de esquerda. A pre-
sença desses parlamentares, no en-
tanto, pouco alterou o ritmo ou o re-
sultado dos trabalhos legislativos.

Fonte Prodasen. Compilado pela autora.

A seguir, tratarei do encaminha-
mento dado a esses projetos no in-
terior da CTASP. O direcionamento
dado pelos partidos de esquerda foi
decisivo na composição interna da
comissão e no desenvolvimento dos
trabalhos ali realizados, mas o em-
penho desses trabalhos não resul-
tou em um maior número de leis

aprovadas originárias do Legislativo,
tampouco na melhoria das condi-
ções de trabalho pela regulamenta-
ção legal.

A CTASP e o processo
legislativo

Uma das críticas feitas ao
Legislativo refere-se à morosidade
na apreciação dos projetos subme-
tidos ao seu exame. Tal morosida-
de é compreensível se levarmos em
conta que os projetos apresentados
pelos parlamentares passam, neces-
sariamente, por um processo inter-
no de seleção e negociação. Mas
há fatores de ordem organizacional
que contribuem para que o tempo
de tramitação das matérias, em ge-
ral, seja longo, como os seguintes:
ausência de imposição regimental
quanto à iniciativa individual de pro-
posições, o que incentiva a apre-
sentação desmesurada de projetos,
acarretando sobrecarga de trabalho
nas Casas Legislativas; morosidade
na indicação dos relatores - o regi-
mento não impõe nenhum prazo
quanto à obrigatoriedade de desig-
nação dos relatores; aliás, a não-de-
signação pode ser interpretada
como sendo um recurso estratégi-
co, por parte do presidente da Co-
missão, para postergar uma decisão;
e tampouco há exigências regimen-
tais para que os relatores preparem
seus pareceres. O fato é que o tem-
po de tramitação das matérias en-
caminhadas à Câmara é longo. Como
indica a tabela 6, o tempo médio
dos projetos em exame ultrapassa
608 dias.

Há diferenças significativas quan-
to ao tempo de apreciação de acor-
do com o resultado final da
tramitação dos projetos. Os que le-
varam menos tempo para serem
apreciados foram aqueles transfor-
mados em lei, cerca de 280 dias.
Estes, em geral, tramitaram em re-
gime extraordinário, pois os pedi-
dos de urgência tenderam a incidir
com maior freqüência sobre eles.

Tabela 7
Tempo Médio para Indicação dos Relatores na CTASP

Média	Desvio Padrão	N2 de Casos

1Comissão	 322,40	251,53	 529

2' Comissão	 360,49	374,87	 136

3' Comissão	 504,25	253,98	 8

Tabela 8
Distribuição da Relatoria por Partido - 198911994

Partidos	 Quantidade de	% sobre o total dos
Projetos	relatados

Esquerda
PDT	 44	 6,0
PT	 267	 39,0
PSB	 15	 2,0
PCB/PPS	 17	 3,0
PCdoB	 23	 3,0
PSTU	 11	 2,0
Centro
PMDB	 98	 14,0
PSDB	 63	 9,0
Direita
PFL	 29	 4,0
PP	 31	 5,0
PTB	 11	 2,0
PDS/PPR	 40	 6,0
PRN	 13	 2,0
PSC	 3	 0,4
PSD	 2	 0,3
PDC	 5	 1,0
PI-	 3	 0,4
PRS	 2	 0,3
PTR	 2	 0,3
Total	 679	 100,0

Fonte: Prodasen. Compilado pela autora.
Nota: excluídos 465 projetos sem designação dos relatores.
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Tabela 9
Relatoria por Partido e Resultado - Projetos com Tramitação Encerrada - 1989 a 1994

Partidos	Anexado	Arquivado Prejudicado Rejeitado	Retirado	Transformado Vetado	Total
pelo Autor	em Lei

PCdoB	3	5	4	1   	13
PPS 	3	1	1 	1	2	8
PDT	 4	5	2	3 	1	1	16
PSB	 2	3	1	2  	1	9
PSTU  	1    	1
PT	 45	11	13	19	2 	1	91
Total	54	27	22	26	2	 2	5	138

(64%)	(53%)	(48%)	38%)	(18%)	(15%)	(71%)

PMDB	7	6	9	11	1	 6	1	41
PSDB	8	3	3	6	2	3 	25
Total	15	9	12	17	3	 9	1	66

(18%)	(18%)	(26%)	(25%)	(27%)	(69%)	(14%)

PFL	 4	4	2	2	2	1 	15
PP	 3 	1	8	1	 1 	14
PPR	 4	3	7	8	2  	24
PRN	 1 	1	4	1  	7
PTB 	2	1	1   	4
PSC	1      	1
PSD	 2	 2
PI- 	1
PTR 	2
PRS	 1	1
PDC 	2
Total	16	15	12

(18%)	(29%)	(26°)
TOTAL	85	51	46
Fonte: Prodasen. Compilado pela autora.

2   	3
2
2

1	3
25	6	 2	1	77
17%)	(54%)	(15%)	(14%)
68	11	1	13	1	7	281

Os projetos que dependem de de- se refere ao prazo decorrido entre em face das solicitações de urgên-
liberação do Plenário, os que estão a data de sua apresentação e a data cia por parte dos líderes, que cau-
prontos para a ordem do dia e os de indicação dos relatores. A tabela sam a retirada do projeto do âm-
que se encontram na Mesa, aguar- 7 indica a média de dias gastos nessa bito da comissão, transferindo sua
dando algum tipo de deliberação, primeira etapa de tramitação. Dos apreciação para o Plenário. (Ta-
são os que estão há mais tempo em projetos que tiveram a CTASP como bela 7)
tramitação. No primeiro caso, os primeira ou segunda comissão de O trabalho de relatoria é um dos
projetos estavam há 1.002 dias tra- mérito para apreciação do projeto, mais importantes dentro do proces-
mitando; no segundo, o prazo atin- a média de dias para designação dos so legislativo, pois será com base
gia 1.476 dias. Como não há ne- relatores esteve em torno de 322 no seu parecer que o processo de
nhuma obrigatoriedade de sua ime- dias, no primeiro caso, e de 360 discussão e votação da matéria na
diata apreciação pelo Plenário, in- dias, no segundo. Como terceira comissão se iniciará. Nos projetos
cluí-los ou não na pauta de apre- comissão de mérito, a média para relatados na CTASP, é expressiva a
ciação é uma decisão da Mesa e do indicação dos relatores esteve em participação dos parlamentares de
Colégio de Líderes. Nesse sentido, tomo de 504 dias.	 partidos de esquerda nessa ativida-
todo o trabalho realizado pelas co-	A não-designação dos relatores de. A tabela 8 indica a distribuição
missões fica à mercê dessas instân- não se dá exclusivamente por uma das relatorias segundo os partidos
cias. (Tabela 6)	 decisão unilateral do presidente da políticos. Como se pode ver, cerca

Parte significativa do cômputo no comissão. Na verdade, em alguns de 56% dos projetos apreciados fo-
tempo de tramitação dos projetos casos, essa não chega a ocorrer ram relatados por partidos de es-
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Tabela 10
Relataria por Partido e Resultado - Projetos Aprovados na CTASP em

Tramitação em Outras Instâncias —1989 a 1994

Partidos	Mesa	Pronto	Remetido Remetido Tramitando	Total
para	à Sanção	ao	nas

Ordem do	 Senado Comissões
Dia

PCdoB 	1 	3	6	10
PPS 	3 	3	3	9
PDT	 2	1 	3	22	28
PSB	1  	2	3	6
PSTU   	1	9	10
PT	 17	3	1	33	122	176
Total	20	8	1	45	165	239

(50%)	(73%)	(25%)	(59%)	(62%)

PMDB	5	2	2	14	34	57
PSDB	2  	8	28	38
Total	7	2	2	22	62	95

(17%)	(18%)	(50%)	(29%)	(23%)

PFL	3  	2	9	14
PP	 4  	2	11	17
PPR	2 	1	3	10	16
PRN	1  	1	4	6
PTB	 1	1 	1	4	7
PSC	1   	1	2
PDC	1   	1	2
Total	13	1	1	9	40	64

(33%)	(9%)	(25%)	(12%)	(15%)
TOTAL	1	40	11	4	76	267	398

Fonte: Prodasen. Compilado pela autora.
Nota: excluídos 465 projetos sem designação de relatores na CTASP.

querda, 24%, pelos de centro e 21%,
pelos de direita. (Tabela 8)

A influência que os partidos de
esquerda poderiam vir a ter sobre a
tramitação dos projetos só se fez
presente naqueles projetos que cum-
priram sua tramitação na CTASP e
continuaram em tramitação em ou-
tras instâncias. Como indica a tabe-
la 9, a participação desses partidos
só foi expressiva nos projetos que
estão aguardando deliberação da

Mesa - 50% desses (40 projetos)
tiveram relatores de esquerda; nos
que estão prontos para a ordem do
dia, 73%; e nos remetidos ao Sena-
do, 59%. Dos remetidos à sanção,
apenas 25% foram relatados por
parlamentares de esquerda, 25%,
pelos de direita e 50%, pelos parla-
mentares de centro.

Apesar de os partidos de esquer-
da terem se constituído em maioria
e terem expressiva indicação nas

relatorias, não são os projetos por
eles relatados os que em maior nú-
mero foram transformados em lei.
Do total de projetos transformados
em lei, 69% foram relatados pelos
partidos de centro, 15% tiveram
relatores de partidos de direita e
15% foram relatados por parlamen-
tares de esquerda. Já os vetos pre-
sidenciais tenderam a incidir em
maior escala sobre aqueles projetos
relatados pelos parlamentares de
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esquerda. De oito projetos vetados,
63% tiveram como relatores parla-
mentares do PPS, do PDT, do PSB e
do PT, enquanto dos relatados pe-
los demais partidos (de direita ou
de centro) apenas dois foram veta-
dos.

Atividade legislativa na CTASP
Estudos americanos sobre pro-

cesso legislativo têm as comissões
como principal eixo estruturador
das análises. Ao tratar da capaci-
dade decisória do sistema de co-
missões norte-americano, Krehbiel
distingue dois tipos de poderes
das comissões: "poder negativo
quando a comissão conseguisse
frustrar a vontade da maioria, man-
tendo o status quo ou mitigando a
alteração desejada pela maioria";
positivo, "quando permitisse à
comissão alterar a política de acor-
do com suas preferências e em
direção contrária à do Plenário"
(Limongi, 1994).

O trabalho de Figueiredo e
Limongi (1996: 51) sobre o sistema
de comissões indica que, no caso
brasileiro, as comissões desempe-
nham apenas um papel negativo,
barrando boa parte das propostas
apresentadas.

O estudo de caso da CTASP re-
força essa afirmativa. De fato, par-

cela significativa dos projetos apre-
sentados tem sua tramitação encer-
rada por interferência da comissão,
mas sobretudo pela má qualidade
técnica e legislativa dos projetos. A
rejeição por mérito somente incidiu
sobre 6% (71 projetos) dos encami-
nhados à CTASP, o que pode ser
um indicativo de que, daqueles que
a comissão entende ser relevante
apreciar, poucos correm o risco de
ser por ela recusados.

O papel positivo, como suge-
rem os autores, poderia ser avalia-
do pela verificação da capacidade
das comissões para fazerem valer,
em Plenário, os projetos por elas
aprovados. Três conjuntos de pro-
jetos podem servir para a análise:
aqueles que estão na Mesa aguar-
dando alguma deliberação regimen-
tal, os que estão prontos para a "Or-
dem do Dia" e os que foram veta-
dos totalmente. Vejamos os dados.
Dos 9 projetos que receberam veto
total, em 5 deles, o Congresso man-
teve o veto, em 2 projetos não foi
apresentado o relatório da comis-
são mista encarregada de apreciá-
lo (ocasionando sua manutenção) e,
em outros 2, não há informação
quanto à formação ou não de co-
missão mista, o que leva a crer que
o veto não chegou a ser apreciado.
Dos 12 projetos que estavam pron-

tos para inclusão na Ordem do Dia,
9 tiveram a discussão adiada por
falta de quórum, 1 estava aguardan-
do apresentação de emendas, 1 foi
retirado da pauta e outro aguardava
apresentação de recurso. Dos 41
projetos que se encontravam na
Mesa, em cerca de 15% deles (6
projetos), foi solicitada apreciação
pelo Plenário; 22% foram consi-
derados inconstitucionais ou ina-
dequados financeiramente; e 1
projeto teve pedida a sua
reconstituição (voltaria a tramitar).
Os demais encontravam-se den-
tro do prazo regimental para apre-
sentação de recurso.

A conclusão a que se chega com
esses dados é que a esfera de ação
da CTASP é extremamente cercea-
da pelas prerrogativas regimentais,
que permitem forte interferência do
Plenário sobre os projetos por ela
aprovados. A possibilidade de apre-
ciação em decisão terminativa,
saudada por muitos como um me-
canismo que fortaleceria o sistema
de comissões, pelo menos na CTASP

teve efeito diminuto sobre a
tramitação dos projetos. Em primei-
ro lugar, porque a apreciação em
decisão terminativa em si não ga-
rante que a proposta seja aprovada.
Como se viu acima, a decisão do
Plenário muitas vezes vai contra a

Tabela 11
Projetos Apresentados pelo Executivo e Resultado Final

Resultado	 Total de Projetos	Leg. Trabalhista	Leg. Sindical
Anexado	 1 	1
Prejudicado	 1 	1
Remetido ao Senado	 1	 1
Retirado pelo Autor	 7	 6	 1
Transformado em Lei	 30	 29	 1
Em Tramitação	 5	 3	 2
Vetado	 1	 1
Total	 46	 40	 6

Fonte: Prodasen
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decisão da Comissão. Não bastasse
esse aspecto, há ainda as solicita-
ções de urgência.

Figueiredo e Limongi (1996:
51) destacam que, mesmo nesses
casos, "as regras regimentais ten-
tam preservar o papel das comis-
sões na apreciação das matérias
sob sua jurisdição. Se o pedido de
urgência ocorre num momento em
que ainda não há parecer defini-
tivo das comissões e estas não se
sentem habilitadas a emitir tal pa-
recer na sessão em que o projeto
em urgência passa a fazer parte
da Ordem do Dia, podem solici-
tar o prazo de duas sessões
legislativas para a elaboração do
parecer. Findo o prazo concedi-
do, a matéria será discutida e vo-
tada mesmo sem o parecer da co-
missão. Nesse caso, o Presidente
da Mesa designa um relator que
dará o parecer em Plenário". A
existência dessas normas têm efei-
to diminuto sobre o trabalho da
comissão, pois os pedidos de ur-
gência, na maioria das vezes, são
apresentados logo após a apresen-
tação formal do projeto, invia-
bilizando o trabalho da comissão.
Dos 51 casos de pedidos de ur-
gência, em 41% deles o pedido
ocorreu no mesmo dia da apre-
sentação; em 34% deles ocorreu
até um mês após a apresentação;
e em 24% ultrapassou o período
de um mês. Note-se que o pedido
de urgência incide com maior fre-
qüência sobre aqueles projetos
transformados em norma jurídica
e originários do Executivo. De um
total de 44 projetos transformados
em lei, 70% (31 projetos) tramita-
ram em regime especial e, nes-
ses casos, em 61% dos projetos a
urgência foi solicitada no mesmo
dia da apresentação. Embora as
regras regimentais tentem preser-
var o papel deliberativo das co-
missões, nem sempre essas ins-
tâncias chegam a opinar sobre o
projeto. Dos 51 projetos em regi-

me de tramitação especial, em
cerca de 55% (28 projetos) a deli-
beração do projeto não ocorreu na
comissão e, sim, no Plenário da
Câmara.

Os projetos do Executivo tia
CTASP

A ação dos membros da CTASP

com relação às matérias apresenta-
das pelo Executivo não discrepa do
padrão apresentado nos trabalhos de
Figueiredo e Limongi. Dos 46 pro-
jetos apresentados pelo Executivo,
30 foram transformados em lei. No
entanto, dos 6 projetos apresenta-
dos sobre legislação sindical, ape-
nas 1 foi aprovado, concedendo
anistia às lideranças sindicais. (Ta-
bela 11)

É fato incontestável que o Exe-
cutivo dispõe de inúmeros meca-
nismos que favorecem a aprecia-
ção e agilização da tramitação de
seus projetos. No entanto, esse
favorecimento não está incólume de
interferências ou mesmo de resis-
tências por parte do Legislativo,
principalmente quando a legislação
em exame envolve grupos organi-
zados e com forte poder de
mobilização, como é o caso da le-
gislação sindical.

Como já foi dito anteriormente,
as comissões permanentes na Câ-
mara dos Deputados desempenham
com melhor eficácia o seu "papel
negativo", barrando ou rejeitando
projetos. O desempenho do seu
papel positivo esbarra nos entraves
institucionais. O exame da legisla-
ção sindical exemplifica muito bem
essa relação. Vejamos, com maior
detalhe, a tramitação do Projeto de
Lei n2 821/91, apresentado pelo
governo Collor.

Este projeto, apresentado em
maio de 1991, dispunha sobre or-
ganização sindical e negociação co-
letiva. De acordo com o relatório
do deputado Aldo Rebelo, indicado
na CTASP para proferir parecer so-
bre o projeto, o texto anulava o prin-

cípio constitucional de liberdade e
autonomia sindical, uma vez que um
dos seus artigos sugeria o registro
de entidades sindicais na Secretaria
Nacional do Trabalho; adentrava em
temas que cumpria exclusivamente
aos sindicatos estabelecer a fixação
de prazos para o registro de candi-
daturas; estabelecia a possibilidade
de credenciamento na negociação
coletiva, o que, segundo o relator,
configurava-se como "intenção de
afastar as entidades sindicais do pro-
cesso de negociação coletiva"; pos-
sibilitava a interferência das empre-
sas nos recolhimentos de contribui-
ções sindicais; admitia flexibilização
de direitos pela negociação coleti-
va; limitava a vigência de até seis
meses após o vencimento dos acor-
dos normativos; facultava substitui-
ção do contrato individual de traba-
lho pelo contrato coletivo
flexibilizado; limitava a garantia de
emprego dos dirigentes sindicais ao
número de 24 diretores; previa apli-
cação de multa aos sindicatos por
constrangimento da manifestação de
vontade dos participantes de assem-
bléia deliberativa; vedava a cobran-
ça diferenciada entre associado e
não associado da contribuição
assistencial, ficando o desconto da
contribuição subordinado à prévia
aquiescência do trabalhador, mani-
festada perante a empresa, por es-
crito, nos dias subseqüentes à en-
trada em vigor do instrumento
normativo; e extinguia, a partir de
1 2 de janeiro de 1993, a contribui-
ção sindical.

O projeto foi encaminhado à
CTASP em 8/5/91 e deveria trami-
tar em regime de urgência constitu-
cional (45 dias para apreciação em
cada uma das Casas Legislativas).
Uma semana após sua apresenta-
ção, em 16/5/91, o projeto rece-
beu 426 emendas; e, em 13/6/91,
o relator optou por rejeitar a pro-
posta do Executivo e em seu lugar
apresentou um substitutivo. O pro-
jeto original foi desmembrado em
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outros dois (PL 1.231/91, dispondo
sobre organização sindical, e PL
1.232/91, dispondo sobre negocia-
ção coletiva). Os três substitutivos
apresentados pelo relator Aldo Re-
belo foram aprovados pela CTASP.
O PL 821 foi considerado prejudi-
cado, o PL 1.231 (organização sin-
dical) foi anexado ao PL 5.169/90 e
o PL 1.232, à época da coleta dos
dados, permanecia em tramitação.

A apreciação do projeto ocor-
reu dentro do prazo regimental e
não houve solicitação de urgência
por parte do Colégio de Líderes,
mas a possibilidade de que tal vies-
se a ocorrer não deixou de ser ob-
servada pelos parlamentares favo-
ráveis ao parecer do relator. Em pro-
nunciamento na reunião da comis-
são que aprovou o parecer, o de-
putado Marcelo Barbieri (PMDB) faz
o seguinte comentário:

"( ... ) Eu tenho a propor que nós
não podemos ficar sem parecer nes-
se projeto, porque corremos um
sério risco de que, em não se levar
em conta um novo prazo de urgên-
cia, não tenhamos relatório da co-
missão, e aí, em Plenário, iremos
com o projeto como está, da ma-
neira como foi proposto pelo go-
verno (... ). É um risco que não po-
demos correr".

Por não poder ter a comissão
como único fórum de deliberação,
após a aprovação do substitutivo
ao PL 1.232 (negociação coletiva),
o projeto foi encaminhado ao Ple-
nário. Em 19/6/91, o deputado
Humberto Souto, líder do Gover-
no, e o deputado João Teixeira,
líder do chamado Bloco (reunião
de partidos de direita), solicitaram
a retirada do projeto da Ordem do
Dia e que se realizasse votação
nominal "em face da falta de con-
dições de proclamar o resultado
da votação simbólica". Dois dias
depois, o projeto estava novamen-
te na Ordem do Dia e, mais uma
vez, o governo conseguiu adiar a

votação, por meio de requerimen-
to do deputado Ricardo Fiúza, lí-
der do Bloco, e do deputado
Genebaldo Correia, líder do
PMDB, que apelaram ao artigo
177 do Regimento, o qual permi-
te o adiamento da discussão do
projeto por prazo não superior a
dez sessões. No dia seguinte, o
Executivo enviou mensagem à
Câmara solicitando a extinção da
urgência constitucional. Em 21/8/91,
o Colégio de Líderes aprovou re-
querimento de urgência. Dois ou-
tros projetos foram apensados a
esse e foi designado o deputado
Nilson Gibson (PMDB) para pro-
ferir parecer em substituição à
CTASP. No dia 29/8/91, o deputa-
do Messias Gois e o deputado João
Almeida, líder do PMDB, solicita-
ram a retirada do regime de ur-
gência. O projeto saiu da pauta e
entrou novamente em regime de
tramitação ordinária, retornando à
CTASP, onde, até a época da co-
leta dos dados, permanecia em
tramitação.

Com relação a esses projetos, a
comissão saiu vitoriosa. O projeto
do Executivo foi rejeitado e, em seu
lugar, foi apresentado um
substitutivo. Desempenhou o seu
papel negativo (rejeição do proje-
to), porém, não se constituiu em
força suficiente para fazer prevale-
cer o seu substitutivo perante o Ple-
nário.

Comentários finais
A promulgação da Constituição

de 1988 representou o
reestabelecimento das liberdades
democráticas e uma tentativa de
ampliação da participação do
Legislativo no processo de tomada
de decisão política. Os anos de 1989
e 1990 foram marcados por amplas
e calorosas discussões na Câmara
dos Deputados, acerca do novo for-
mato que o Regimento Interno da
Casa deveria adotar, tendo em vista
dinamizar e valorizar os trabalhos

legislativos.
Com o retorno à atividade

legislativa ordinária, no entanto,
pouco foi alterado pelas novas mu-
danças. A possibilidade de aprecia-
ção em "decisão terminativa",
saudada por muitos como um me-
canismo que fortaleceria o sistema
de comissões, pelo menos na CTASP,
teve efeito diminuto sobre a
tramitação dos projetos. Como vi-
mos, a quantidade de projetos apre-
ciados na comissão e transformados
em norma jurídica foi mínimo dian-
te do volume apresentado. Além do
mais, cristalizou-se um formato
organizacional que privilegia a atu-
ação em Plenário em detrimento do
trabalho realizado nas comissões.

Uma nova forma de atuação par-
lamentar passa necessariamente pela
valorização dos trabalhos em comis-
são. A depender do papel que lhes
for assegurado institucionalmente, as
comissões podem vir a se constituir
como locus privilegiado para a rea-
lização da tarefa de produzir legis-
lação, porque desonera o Plenário
de ter que decidir sobre uma gran-
de e variada quantidade de proje-
tos; por permitir uma maior
capacitação técnica a seus membros;
e por aumentar as chances de
maximização de interesses das ba-
ses eleitorais dos parlamentares que
as compõem.
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